
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFNE ALEXANDRE CAVALCANTE 

 

 

 

 

 

 

OS PRODUTOS EDUCACIONAIS DE QUÍMICA DESENVOLVIDOS POR 

MESTRADOS PROFISSIONAIS EM ENSINO DE CIÊNCIAS NO BRASIL 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2015 

 



 

DAFNE ALEXANDRE CAVALCANTE 

 

 

 

 

 

 

OS PRODUTOS EDUCACIONAIS DE QUÍMICA DESENVOLVIDOS POR 

MESTRADOS PROFISSIONAIS EM ENSINO DE CIÊNCIAS NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-graduação em Ensino de 

Ciências e Matemática da Universidade 

Federal do Ceará, como requisito parcial para 

obtenção do Título de Mestre em Ensino de 

Ciências e Matemática. Área de concentração: 

Ensino em Química. 
 

Orientadora: Profª. Dra. Maria Goretti de 

Vasconcelos Silva. 

Co-orientadora: Profª. Dra. Simone Sá Borges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

 2015 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus. 

Aos meus pais, Jurandir e Lucia. 

 



AGRADECIMENTOS 

 

A DEUS, que nos proporciona a criação de tudo. 

 

A toda minha família, Jurandir, Lucia, Agnes, Artur, Átila e Aníbal. 

 

Ao meu esposo Eduardo, por sua atenção e contribuições pertinentes em minhas 

escolhas. 

 

Às professoras Dra. Maria Goretti de Vasconcelos Silva e Dra. Simone Sá Borges, 

pela excelente orientação e disponibilidade. 

 

Aos professores participantes da banca examinadora pelo tempo e pelas valiosas 

colaborações e sugestões. 

 

A todos os professores, em especial aos de Química, que contribuem para os 

ensinamentos e desenvolvimento da sociedade. 

 

Ao corpo docente e administrativo do Departamento de Química Analítica e Físico-

Química. 

 

Aos colegas da turma de mestrado, pelas reflexões, críticas e sugestões recebidas. 

 

A todos que de alguma maneira contribuíram para o sucesso desta dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

A busca pela excelência do ensino em química no Brasil se traduz no crescente interesse da 

comunidade acadêmica em desenvolver trabalhos nesta área. Esta pesquisa tem como objetivo 

estudar a produção acadêmica dos Mestrados Profissionais quanto às tendências do ensino 

atual de propiciar o desenvolvimento das diversas habilidades e competências dos estudantes 

de química. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com a finalidade de realizar um 

levantamento dos produtos educacionais na área de química desenvolvidos nos Programas de 

Mestrado Profissionais até 2013, o que permitiu mapear o cenário acadêmico neste campo. 

Empregou-se para esta pesquisa, coleta de informações referentes aos produtos educacionais 

elaborados nas Instituições de Ensino Superior (IES), a partir de informações disponibilizadas 

no Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e nos 

endereços eletrônicos dos Programas de Mestrado Profissional, que contemplam a área de 

Ensino em Química. O desenvolvimento de produtos educacionais em diversos locais do 

Brasil promove mudanças positivas nas práticas docentes. Os resultados apontaram para um 

quantitativo de 29 IES que dispõem da área de química em seus Programas de Mestrado 

Profissional, destas, 9 IES possuem 105 produtos educacionais desenvolvidos na referida 

área. Os pesquisadores estudados observaram melhorias nos processos de ensino e de 

aprendizagem. Informações relativas a estes produtos foram compilados em um Guia de 

Produtos Educacionais, armazenado em uma mídia física (CD-ROM) e estão no formato de 

Mídias Educacionais (18%), Propostas de Ensino (36%), Material textual (39%), Materiais 

interativos (4%) e Atividades de Extensão (3%). Este material pode contribuir para melhorias 

nas práticas educacionais em aulas de química por meio do acesso a esses produtos ou 

estímulo a criar novas atividades, melhorando a qualidade do ensino. 

 

Palavras-chave: Ensino em Química. Produto Educacional. Mestrado Profissional. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The pursuit of excellence in teaching chemistry in Brazil is reflected in the growing interest of 

the academic community to develop work in this area. This dissertation aims to study the 

academic production of Master Professionals with the trends of the current teaching on 

developing various skills and competencies of students of chemistry. A literature search was 

performed to survey the educational products in the field of chemistry developed in Master 

Professional Programs until 2013. This data was conducted by collecting information related 

to educational products, elaborated on Institutions of Higher Education, from information 

available in Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) and the electronic addresses of Programs Professional Master, which have the area 

of education in chemistry. The development of educational products in various locations in 

Brazil promotes positive changes in teaching practices. The results show a quantitative 29 

institutions that have the field of chemistry in their Professional Master Programs. Among 

these institutions, nine have 105 educational products developed in that area. The study 

researchers observed improvements in teaching and learning. Information concerning these 

products were on a CD-ROM. They are Educational Media (18%), Proposals for Teaching 

(36%), Textual Material (39%), Materials Interactives (4%) and Extension Activities (3%). 

This can improve educational practices in chemistry classes through access to those products 

or stimulus to create new activities, improving the quality of education. 

 

Palavras-chave: Chemistry Education. Educational Products. Professional Masters. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Um crescente interesse da comunidade acadêmica é atualmente observado com 

relação ao desenvolvimento de pesquisas e publicações nas áreas de ensino e educação, em 

especial na área de ciências. Especificamente no universo das pesquisas em Ensino de 

Química, cada dia mais profissionais estão interessados em relatar suas experiências 

cotidianas e dessa forma trocar conhecimentos com outros pesquisadores e estudantes de pós-

graduação. Esse movimento que é observado no meio acadêmico tem sido de extrema 

importância para a evolução dos processos de ensino e de aprendizagem nessa área 

(SANTOS, 2013). 

Para um bom profissional da área de educação, a racionalização das atividades, 

promove melhorias nos processos cotidianos, facilitando e contribuindo com a evolução do 

ensino. Outro aspecto positivo das pesquisas em práticas educacionais é a oportunidade de 

divulgar as vivências das várias formas de aprendizagem colaborativa por meio da 

experiência em equipe. 

Nesse cenário, o papel do professor é de atuar como líder e organizador do coletivo. 

Pesquisando novas e melhores práticas, e tendo a sensibilidade de mediar conflitos, que 

podem decorrer das relações próximas a cada indivíduo, inerente a cada carga social, que 

forma o espírito colaborativo de contextualização, socialmente significativa para a 

aprendizagem, do ponto de vista tanto da problematização como da organização do 

conhecimento científico. 

O empenho de professores de química na busca de alternativas, inovações e 

estratégias direcionadas ao aprendizado pode ser comprovado com base nas publicações na 

área. Essas novas experiências podem ser detectadas mediante a busca em portais, sites ou 

revistas acadêmicas. No entanto, é fundamental que estas informações estejam reunidas em 

um manual ou guia, de modo a ser facilmente consultado pelos docentes. 

O desenvolvimento de produtos educacionais em Ensino de Ciências se destaca 

como uma das modalidades de produção acadêmica. Diante disso, a necessidade de 

identificar, caracterizar, questionar e discutir sobre os produtos educacionais desenvolvidos 

no Brasil tem conquistado relevância, abrindo margem para novos estudos que contemplam 

uma pesquisa empírica abrangente nesta área.   
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Atrelada a esta necessidade, o presente estudo emerge de uma lacuna teórica em 

meio a diversos questionamentos de estudiosos acerca dos produtos educacionais que estão 

sendo desenvolvidos nos Mestrados Profissionais de Ensino de Ciências, especificamente na 

área de Química. 

O trabalho de busca, leitura, seleção e caracterização dos trabalhos por área e tópico 

promove uma maior disseminação dessas informações. A disponibilização sob a forma de 

compêndio dessas informações facilita os futuros processos de busca por estratégias de ensino 

ou sugestões de práticas educacionais e promove a aproximação das pesquisas desenvolvidas 

com o cotidiano escolar. 

O sucesso da evolução científica de uma nação passa por vários esforços de diversos 

profissionais em múltiplas áreas. Seguindo esse raciocínio, a busca por novas e melhores 

estratégias de ensino tem uma importância fundamental. Assim que os novos materiais vão 

sendo produzidos e aplicados, o impacto dessas inovações nas formas de ensino é estudado 

em condições diversas. Dessa forma pode-se evoluir para situações nas quais esses processos 

se tornem mais naturais. Por meio do acesso a educação de qualidade, os estudantes são 

auxiliados a tornarem-se cidadãos capazes de transformar o mundo em um lugar melhor. 

(MOREIRA, 2012). 

As pesquisas na área de ensino em química têm por objetivo, também, desenvolver 

ou aperfeiçoar as metodologias de trabalho que promovem o aprendizado por meio de um 

crescente envolvimento com os estudantes. Professores-alunos de programas de mestrado 

profissional em Ensino de Ciências, a partir de suas experiências e observações cotidianas em 

sala de aula, conseguem observar situações nas quais existe a necessidade de desenvolver 

metodologias e produtos educacionais a fim de materializar suas contribuições para o 

desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem. 

A identificação dos tipos de produtos educacionais (PE), a base teórica utilizada 

nestes estudos e a influência de cada produto para o ensino mostrará tendências que devem ser 

ressaltadas para a pesquisa acadêmica nesse campo. A possibilidade de produzir um material 

de apoio em diversos formatos, e em variados assuntos da química, evidenciam a importância 

desse estudo e contribui para difusão dos produtos educacionais desenvolvidos no país. 

Em razão das emergentes tendências do ensino de propiciar o desenvolvimento de 

diversas habilidades e competências dos estudantes e professores de química, o 
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questionamento central desta pesquisa é: como são os produtos educacionais elaborados 

nos Mestrados Profissionais na área de Ensino em Ciências para o desenvolvimento dos 

estudantes de Química? 

Para responder este questionamento é necessário caracterizar os produtos 

educacionais originados em Mestrados Profissionais da área de Ensino de Ciências. Dessa 

forma pode-se observar as tendências do ensino atual em propiciar o desenvolvimento das 

diversas habilidades e competências dos estudantes de química. 

Assim, esta pesquisa permitirá a identificação e a caracterização dos produtos 

educacionais desenvolvidos nestas IES, além da possibilidade de servir como um guia a ser 

utilizado por professores. 

 

1.1. Objetivos específicos 

 

A partir dessas considerações, este estudo apresenta os seguintes objetivos 

específicos: 

1. Categorizar os produtos educacionais selecionados com base no documento de 

Ensino da Capes; 

2. Elaborar um Guia de Produtos Educacionais a ser utilizado por Professores de 

Química sob a forma de uma mídia física (CD-ROM). 

3. Ampliar o entendimento sobre o desenvolvimento de produtos educacionais, 

fornecendo boas práticas educacionais produzidas em diversas instituições de 

ensino brasileiras. 
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1.2. Justificativa 

 

A opção pela escolha do tema deve-se à necessidade de identificar e analisar os 

produtos educacionais que estão sendo desenvolvidos em diversas instituições de ensino 

superior do Brasil na área de Ensino em Ciências, de modo a compartilhar as boas práticas de 

ensino com professores de Química, além de verificar se os resultados obtidos estão conforme 

o planejado ou merecem revisão para a melhoria no desempenho do próprio curso de 

Mestrado Profissional, tendo reflexo direto para o desenvolvimento de seus professores e 

estudantes. 

Nos últimos anos, o levantamento de estudos sobre o desenvolvimento de produtos 

educacionais nas universidades tem despertado grande interesse tanto de pesquisadores 

acadêmicos quanto de professores-estudantes de instituições de ensino superior no Brasil. 

Nesse sentido, algumas universidades disponibilizam seus trabalhos completos e, como no 

caso dos Mestrados Profissionais existe a exigência de apresentar um produto educacional, 

essas instituições também disponibilizam material para divulgação dos produtos 

desenvolvidos dentro de seus programas de mestrado. 

Vale mencionar a relevância da pesquisa para o meio acadêmico mediante o 

levantamento teórico acerca do Ensino de Química, apresentando a importância que esta 

reflexão pode trazer para o entendimento das novas realidades e processos educacionais nas 

escolas. Também poderão ser utilizadas como parâmetro para novos produtos a serem 

desenvolvidos ou melhorias naqueles que já estão em uso. A contribuição para o aprendizado 

dos profissionais em educação destas instituições de ensino facilitará alcançar os objetivos 

buscados pelos professores de química.  

A escolha desta área, apresentou relevante importância, pois, dessa forma, tem-se 

uma ideia do cenário acadêmico atual no setor de Ensino de Ciências e as tendências que este 

campo de pesquisa busca alcançar. Além disso, a amostragem coletada reflete nacionalmente 

aquilo que está sendo pesquisado em todos os Programas de Mestrado Profissional em Ensino 

de Ciências na área de química. 

É importante ressaltar a facilidade de acesso aos dados das Instituições de Ensino 

Superior, pois atualmente disponibilizam seus trabalhos em repositórios ou sites específicos 
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das próprias instituições, além do Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes). 

Portanto, a opção pelo tema desta pesquisa se torna relevante para o universo da 

produção científica nacional, pois mostra o recorte dos produtos educacionais produzidos em 

Ensino de Ciências na área de Química. 

 

1.3. Estrutura do Trabalho 

 

O trabalho encontra-se dividido em seis capítulos. O primeiro refere-se à introdução 

do trabalho, iniciando com a justificativa da escolha do tema, o problema, pressupostos, os 

objetivos geral e específicos a serem alcançados e sua relevância para a comunidade 

científica, juntamente com alguns aspectos metodológicos a serem utilizados.  

O segundo capítulo abrange um levantamento bibliográfico acerca do tema de ensino 

de ciências, caracterizando sua importância e contexto para a realidade das produções 

acadêmicas na área de ensino de ciências. 

O terceiro capítulo é o referencial teórico por meio de livros, artigos científicos, 

dissertações e teses acerca de conceitos de produtos educacionais, identificando sua 

importância na evolução dos processos de ensino e de aprendizado em química. 

O quarto capítulo aborda a metodologia e são apresentados detalhadamente todos os 

procedimentos metodológicos da pesquisa, contendo a caracterização, a definição da amostra, 

os procedimentos de coleta de dados, bem como as técnicas utilizadas na análise dos 

resultados. 

No penúltima capítulo, a quinta, traz os resultados obtidos por meio da construção de 

gráficos e tabelas, com base na pesquisa de campo realizada. E, na sexta seção, apresentam-se 

as considerações finais, com as suas limitações e sugestões de recomendações para novos 

estudos. Por fim, todas as referências utilizadas para a execução deste trabalho são 

apresentadas, bem como os anexos e apêndices. 

 



24 
 

 

2. O ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

O ensino de ciências pode ter vários enfoques dependendo da formação e visão do 

professor. Para Sá (2006) o ensino de ciências tem, além de outras atribuições, o dever de 

contribuir para a formação de uma cultura científica. Nesse cenário, observa-se a 

possibilidade do aluno de fornecer sua interpretação para os fenômenos, bem como a 

compreensão da evolução tecnológica da sociedade. 

Segundo Krasilchik (2000), a partir dos anos 50 e principalmente na década de 1960 

houve um movimento de renovação do ensino de ciências no Brasil. Esse movimento foi 

impulsionado por projetos brasileiros baseados em trabalhos traduzidos provenientes de 

países estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos. (NARDI; ALMEIDA, 2004). Nesse 

período os pesquisadores vinculados ao Instituto Brasileiro de Educação, Cultura e Ciências 

(IBECC) desenvolveram a tradução e adaptação dos textos e materiais didáticos dos projetos 

curriculares norte-americanos, como Introductory Physical Study (IPS) em Física; Earth 

Science Curriculum Project (ESCP); Physical Science Curriculum Study (PSSC); Biological 

Science Curriculum Study (BSCS), para Biologia; Projeto Harvard, o Chem Study e Chemical 

Bond Approach Project (CBA), Chemical Education Materials Study (CHEM’S) em 

Química; e School Mathematics Study Group (SMSG), para Matemática. (MEGID NETO, 

2014). 

A criação, em 1963, de seis centros de ciências em São Paulo, Rio de Janeiro, 

Salvador, Recife, Porto Alegre e Belo Horizonte foi um marco importante para o 

desenvolvimento de pesquisas nesta área. (KRASILCHIK, 2000). Observou-se, com isso, o 

desenvolvimento explosivo nas inovações e tentativas de melhoramento do ensino de 

Ciências nos anos setenta. Os pesquisadores, até hoje, buscam soluções relacionadas às 

tendências preponderantes, levando em consideração as origens e limitações de suas 

ferramentas, criando novas possibilidades para os processos de ensino e aprendizagem. 

O aprendizado tem um significado maior quando a contextualização influencia a 

comprovação do conteúdo estudado. A importância desses conteúdos, por meio de exemplos, 

são vivenciados pelos estudantes e levam a um maior interesse por parte deles e da 

comunidade que os cercam. A importância da necessidade de que esses exemplos façam parte 

do cotidiano do aluno, é observada principalmente no despertar da curiosidade e motivação 

para o assunto em estudo. (PAIM, 2006). 
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Segundo Giordan (1999), dependendo da técnica de ensino, pode-se aumentar a 

capacidade de aprendizado. A experimentação possibilita a observação disso, pois o aluno 

passa a ter um envolvimento total com o assunto abordado pelo professor. O maior desafio 

para o professor, que utiliza essa técnica, é a autocritica em evitar se acomodar por meio da 

utilização de fórmulas repetitivas e previsíveis. 

A experimentação, quando bem utilizada, ou seja quando leva o aluno a refletir, 

longe de uma situação imune a falhas, promove a sensibilização do estudante e induz ao 

raciocínio crítico na busca de uma explicação para os fenômenos observados.  

A despeito da preocupação entre professores e pesquisadores com relação ao cenário 

do ensino em química, segundo Lopes (2011), ainda se observa nas escolas um predomínio 

dos processos de ensino e de aprendizagem que apresentam características da chamada 

metodologia tradicional de ensino ou da "educação bancária", conforme caracterizada pelo 

educador Paulo Freire. Para este autor, "o educador é o que sabe; os educandos, os que não 

sabem"; "o educador é o que pensa; os educandos, os pensados"; "o educador é o que diz as 

palavras; os educandos, os que escutam docilmente" e, "o educador, finalmente, é o sujeito do 

processo; os educandos, meros objetos". (FREIRE, 2005) 

Para Ferreira et. al. (2006), deve-se evitar confundir o ensino tradicional com aulas 

expositivas. Para o autor, isso seria um equívoco comum, pois, na verdade, o que representa 

uma técnica de ensino, não pode ser definido com um método. O que é pertinente na 

identificação do método tradicional é seu propósito relacionado à escola tecnicista, que 

trabalha em cima de modelos pré-estabelecidos, visando alcançar um objetivo e um resultado 

pré-concebido do tipo estímulo-resposta. Essa prática seria oposta ao pensamento de 

pedagogos como Paulo Freire, por exemplo, que privilegia a prática social do indivíduo, e seu 

conjunto de vivências culturais. 

Com a expansão dos programas de pós-graduação o desenvolvimento de pesquisas 

na área passou a ocorrer nos Centros de Ciências ou nas IES promovendo a criação de 

Programas como Premem (Projeto de Melhoria do Ensino de Ciências e Matemática) e o 

SPEC (Subprograma de Educação para a Ciência), vinculado à Capes (Fundação 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), pró-Ciências e os programas 

de educação científica e ambiental do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico). (KRASILCHIK, 2000). 
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O desenvolvimento de estratégias que visam uma maior valorização da profissão 

docente, tais como melhores condições salariais e incentivos na carreira docente para atrair 

profissionais cada dia mais qualificados. No contexto nacional, pode-se destacar ações de 

Programas de Incentivo, que investem na formação inicial em cursos da licenciatura, como 

por exemplo, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). 

(SANTOS; SANTANA, 2010) 

Criado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), em 2007, o PIBID tem por finalidade 

apoiar a iniciação à docência de estudantes de licenciatura plena das instituições federais e 

estaduais de educação superior, visando aprimorar a formação dos docentes, valorizar o 

magistério e contribuir para a elevação do padrão de qualidade da educação básica. 

(BRASIL, 2009). 

O PIBID oferece bolsas de iniciação à docência aos alunos de cursos presenciais que 

se dediquem a vivência do cotidiano escolar em instituições formais de ensino e que, quando 

graduados, se comprometam com o exercício do magistério na rede pública, fazendo uma 

articulação entre a educação superior nos cursos de licenciatura, a escola e os sistemas 

estaduais e municipais de ensino. (BRASIL, 2014). Para Santos e Santana (2010), o PIBID 

tem demonstrado sua importância na formação dos estudantes por meio da aproximação entre 

a formação teórica e prática na área de educação, pois logo no início da graduação, os alunos 

entram em contato com a sala de aula. Essas ações contribuem com a qualificação dos 

estudantes, diminuição da evasão nos cursos de licenciatura, e desenvolvimento das pesquisas 

nas suas respectivas áreas de atuação. 

No Brasil, a criação de cursos de licenciatura em ciências, a instituição de sociedades 

de pesquisa com secretarias e eventos especificamente em ensino, a diversidade de revistas e a 

crescente capacitação dos professores, entre outras ações, demonstram a consolidação da área 

de Ensino de Ciências. O razoável número de pesquisadores desta área são relacionados a 

Educação em Física, Química, Biologia, Geologia, Astronomia, Saúde, entre outras áreas 

correlatas; e são responsáveis pela implantação de cursos de pós-graduação específicos, em 

nível stricto sensu. (PEDUZZI, 2007). 
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2.1. Ensino de Química no Brasil 

 

Os primeiros registros acadêmicos do ensino de química no Brasil datam seu começo 

formal no início do século XIX. Especialmente a partir da criação do curso de Química 

(Química Industrial, Geologia e Mineralogia) na Universidade Federal da Bahia (UFBA) em 

1817 e a inauguração do laboratório de Química em 1812, no Rio de Janeiro. (SAVIANI, 

2007). Segundo Santos (2006), nesse período o estudo estava voltado, dentro dessas 

instituições, principalmente para as Ciências Naturais. Porém os currículos desses cursos 

também apresentavam, entre outras disciplinas, noções de Física e Química. 

Nesse período foi observado um movimento crescente de profissionais interessados 

em pesquisas na grande diversidade vegetal e animal presente no Brasil. A existência de 

novos ecossistemas e muitas espécies ainda desconhecidas, conjuntamente à criação desses 

cursos foram fundamentais para um maior enfoque do ensino de química a partir de então. 

Um marco para o estímulo ao desenvolvimento de produções na área de Ensino em 

Química foi a  

primeira Reunião Anual da SBQ (1978) em São Paulo, na qual ocorreu, também, a primeira 

seção coordenada de trabalhos de pesquisa em ensino de química. Esta deveria terminar às 

12h, mas só lá pelas 14h os 40 participantes saíram da sala, tamanha era a vontade de 

discutir e trocar idéias sobre a situação (catastrófica) do ensino médio de química na época 

e, principalmente, de propor um caminho que abrisse um espaço na comunidade química 

para estudos e pesquisas em ensino de química. (SCHNETZLER, 2002, p. 17). 

Com a modificação, ao longo do tempo, dos processos de ensino e de aprendizagem, 

e o desenvolvimento das diversas áreas de pesquisa, o crescente número de produções na área 

de Educação Química tem demonstrado as tendências e interesses da comunidade acadêmica. 

Essa área de pesquisa consolida-se como um polo crescente de pesquisa educacional. Sua 

produção se fortalece com o desenvolvimento dos grupos de pesquisa de educadores químicos 

em diversas instituições brasileiras de ensino superior. (BEJARANO; CARVALHO, 2000). 

Segundo Megid Neto (2014), com relação à distribuição percentual das dissertações 

e teses brasileiras em Ensino de Ciências entre 1972-2010, o campo da Química tem uma 

representação de 13% dos trabalhos, atrás apenas da Física (35%) e Biologia (15%). 

Atualmente as formas de se relacionar entre os indivíduos sofre influência da 

revolução tecnológica cada vez mais veloz. Uma conversa ou explicação, que antes exigia 

criatividade e imaginação dos interlocutores, pode ser facilmente ilustrada por mídias, fotos e 
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vídeos, que são prontamente acessados em dispositivos portáteis. Informações que levavam 

dias para serem entregues aos destinatários, agora requerem apenas uma busca e poucos 

segundos. Nesse cenário não importa muito se o indivíduo detém a informação, visto que esta 

pode ser facilmente acessada; e sim, o que este indivíduo fará com essa informação, e quais as 

palavras chaves para acessar informações e estudos relevantes. 

Um exemplo disso é a quantidade de periódicos existentes na China. Estima-se que 

possuem cerca de 10 mil periódicos científicos, porém ainda sem muito impacto científico 

internacional. (MOURA, 2014). Esses trabalhos podem ser consultados, e até mesmo 

traduzidos, pois as ferramentas de tradução estão ficando com uma qualidade cada dia maior. 

Esse cenário requer um novo perfil dos estudantes e agentes em educação, sejam eles 

professores, tutores, licenciandos ou colaboradores em instituições de ensino. Não podemos 

prever com exatidão quais são as características desses profissionais, mas certamente, 

facilidade de adaptação às mudanças é uma qualidade primordial. 

Os sistemas educacionais devem estar adaptados às constantes modificações e novas 

exigências para formar cidadãos autônomos e proativos. O desafio de estarmos em constante 

atualização, e sabermos como buscar e utilizar corretamente essas informações, pode 

proporcionar experiências e novos conhecimentos úteis para a resolução dos mais variados 

problemas. 

As instituições de ensino devem estar atentas as essas mudanças sociais, adaptar-se e 

incorporar as ferramentas disponíveis, e até fomentar o desenvolvimento de novas 

ferramentas, na tentativa de identificar os pontos de melhorias nos processos de ensino e 

aprendizagem. Observa-se que o interesse dos profissionais em estudar essas novas relações e 

criar inovações nos produtos educacionais reflete suas contribuições às mudanças e o 

empenho em adaptar-se. 

Para Nóvoa (2001), as complexidades da profissão de professor estão aumentando 

com as mudanças nas relações sociais e com os questionamentos do papel e objetivos da 

escola diante da sociedade. Por esta razão, estes profissionais devem frequentemente buscar 

as práticas de formação continuada, com o objetivo de promover melhorias dos processos de 

ensino e de aprendizagem presentes nas escolas. Além disso, devem buscar o aperfeiçoamento 

de características como, por exemplo, a habilidade de organização dos saberes e a capacidade 

de compreensão dos conhecimentos. Por meio dessa inquietação dos professores em refletir, 
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estudar e desenvolver suas práticas, é possível minimizar as práticas repetitivas que cada dia 

estão mais distantes das realidades dos alunos. 

 

2.2. Reflexões sobre o Ensino de Química 

 

Este tópico busca apresentar uma série de considerações de autores acerca do Ensino 

de Química, de modo a contemplar o panorama de estudo teórico para embasamento da 

pesquisa. Dessa forma, as ideias que serão apresentadas contribuem para a fundamentação 

teórica deste estudo. 

Machado (2008) faz uma reflexão relacionando as diferenças conceituais entre 

Ensino de Química e Educação Química. O autor expõe as críticas dos pesquisadores a esta 

modalidade de ensino como caótico, pouco frutífero, dicotomizado da realidade escolar e 

centrado no professor. Já por Educação Química considera como a preocupação em 

desenvolver capacidades nos estudantes com o intuito de formar cidadãos competentes, 

autônomos e atuantes nesta sociedade científica-tecnológica repleta de informações que 

exigem reflexão para serem bem utilizadas. 

Progressivamente, a dinâmica social favorece aqueles indivíduos que se utilizam dos 

conceitos científicos e tecnológicos para solucionar problemas de forma eficiente e atualizada.  

Quando o professor percebe que a sociedade e seus sujeitos não se tornam melhores graças ao 

acúmulo de inovações tecnológicas, consegue incentivar seus estudantes ao bom uso destas 

informações na busca de uma sociedade cientificamente melhor e imparcial. A partir do 

questionamento crítico pode-se associar um problema com as relações sociais envolvidas. A 

compreensão das necessidades sociais se torna relevante durante a problematização e 

percepção dos processos sociais para a construção de uma compreensão mais consciente sobre 

a elaboração e apropriação do conhecimento. (AULER; DELIZOICOV, 2001) 

Por conseguinte, o objetivo do docente deve ser o de capacitar os estudantes a utilizar 

a Química como um instrumento de investigação, criação e produção de bens, 

desenvolvimento social e econômico. Ele alcança esse objetivo educando para a incerteza, o 

que gera a busca pelo conhecimento, enquanto a certeza conduz à estagnação do pensamento. 
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Esta ciência deve ser considerada como uma ferramenta para a interpretação da natureza, por 

isso a importância da interação entre alunos e professores. (MACHADO, 2008). 

À vista disso, Silva e Mortimer (2013) defendem o estudo e compreensão da forma 

como os vários processos estabelecidos em sala de aula são construídos e apropriados pelos 

estudantes. A importância desse entendimento instiga o pesquisador a pensar, se questionar, 

estudar, e participar da construção do conhecimento. 

O ensino de química estimula a atitude científica e oferece ao aluno a oportunidade 

de conhecer e compreender métodos e procedimentos científicos. Ele aprende a utilizá-lo para 

resolver problemas do cotidiano utilizando a linguagem como instrumento para leitura e 

interação com o mundo, tornando-o capaz de ser um agente que produz progresso pessoal e 

social por meio de uma postura investigativa. Este ensino precisa estar atrelado ao percurso 

histórico que a sociedade levou para obter seus conceitos, pois a ciência Química progride na 

acumulação de conhecimento e prossegue na busca de mais conhecimento. (MACHADO, 

2008). 

Questionar-se sobre o que ensinar em Química leva ao professor buscar sempre a 

formação continuada, atuar com mais dinamismo e iniciativa, e realizar um trabalho 

contextualizado e interdisciplinar. (VEIGA, 2012). Segundo Wartha, Silva e Bejarano (2013, 

p. 88),  

Contextualização também é entendida como um dos recursos para realizar 

aproximações/inter-relações entre conhecimentos escolares e fatos/situações 

presentes no dia a dia dos alunos, [...] o ensino contextualizado é aquele em que o 

professor deve relacionar o conteúdo a ser trabalhado com algo da realidade 

cotidiana do aluno. 

Esse tipo de ensino pode ser instrumento de cidadania e de competência social. O 

papel do professor é fundamental para motivação e conscientização dos indivíduos em sala de 

aula. Um grande desafio é encontrar um material didático que se adeque às necessidades neste 

cenário. Os livros didáticos comerciais, em geral, não levam em consideração os universos, 

culturas e repertórios pessoais diferentes dos envolvidos nos processos de ensino e de 

aprendizagem. Resta ao professor fazer uma análise crítica do material disponível, atuar 

também como pesquisador na área de ensino, buscando inovar e desenvolver seus próprios 

materiais didáticos, que estimulem ao diálogo e leitura criativa e reflexiva, e tornem as aulas 

mais atrativas e motivadoras. (MACHADO, 2008). 
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A ideia de utilizar o ensino experimental, a inserção de tecnologias educacionais ou a 

utilização da internet pode tornar as aulas mais dinâmicas. Como uma forma de melhorar a 

aprendizagem, essas ações favorecem situações de investigação. Por isso, um bom 

planejamento das aulas permite aos estudantes um contato com o trabalho científico e os 

aproxima do universo de experiências. Eles tornam-se capazes de atuar como construtores do 

conhecimento. Por meio da percepção de leis e princípios científicos, percebem a importância 

do conhecimento químico para o seu dia-a-dia. (MACHADO, 2008). 

Mortimer, Machado e Romanelli (2000) defendem que, em contato com atividades 

experimentais, um aluno sem o conhecimento das teorias cientificas associadas, fará sua 

própria teoria implícita por ideias colhidas do senso comum. Para que a interpretação seja 

eficaz, faz-se necessário vivenciar aqueles fenômenos dialogando o pensamento químico com 

a análise do cotidiano. 

Atividades experimentais não podem ser apenas receitas a serem executadas em 

busca da confirmação de verdades. A oportunidade dos alunos de ter contato com o trabalho 

prático e o exercício do raciocínio científico, instiga-os a fazer observações sobre problemas, 

formulação e teste de hipóteses, coleta e registro de dados e apresentação dos resultados. A 

ausência de um laboratório químico na escola leva o professor a ter que recorrer da 

improvisação dos materiais ou a confecção (até mesmo de forma colaborativa com os 

estudantes) de materiais de baixo custo e montagem de kits que atendam às necessidades. 

(MACHADO, 2008). 

 

2.3. Importância dos materiais didáticos 

 

O estudo no campo do Ensino de Ciências possui divisões de áreas, como por 

exemplo, Química, Biologia, Física, entre outras. Apesar disso, observa-se que as interações 

dentro dessas áreas muitas vezes intrínsecas aos fenômenos naturais, tornam mais bem 

compreensíveis os fenômenos da natureza, pois estes não ocorrem de forma isolada. Segundo 

Paim (2006) ocorre uma facilitação da compreensão de certos conceitos pelo intermédio de 

materiais, como por exemplo, vídeos produzidos na temática do Ensino de Ciências, que em 

geral, possuem uma abordagem de aulas expositivas gravadas. Seguindo essa tendência, 
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torna-se fácil a obtenção e produção de vídeos dentro de praticamente todo o conteúdo de 

Química do Ensino Médio. 

Esse recurso didático tem características bem peculiares à contribuição do processo 

de aprendizagem. Sua importância reside, principalmente, na exposição das imagens em 

movimento. Por causa dessa característica, é capaz de despertar, positivamente, um maior 

grau de abstração da assistência, principalmente se essa for constituída por alunos, neste caso, 

observa-se um maior tempo de concentração e absorção dos temas em relação a uma aula 

expositiva ou a um livro didático. 

Além dos recursos tradicionais de ensino, o destaque atualmente encontra-se na 

presença cada dia mais frequente de computadores e televisores nos ambientes escolares. Esse 

movimento de utilização cada vez maior de recursos tecnológicos, em cada situação social, 

tem gerado a necessidade de se pensar em otimizar sua utilização para os processos de ensino 

e de aprendizagem. (ROSA, 2012) 

Em especial, para o ensino de ciências, a utilização dessas tecnologias não pode ser 

menor que em outras áreas. Na verdade, o maior significado dentro desta área se justifica 

também pela característica marcante da ciência como grande provedora e usuária do 

conhecimento utilizado pela tecnologia. (PAIM, 2006). 

Recursos computacionais são bastante utilizados atualmente. O uso didático de 

computadores, em geral, está amparado metodologicamente por teorias de aprendizagem, 

como aquelas apresentadas em 1963 por David Paul Ausubel, em sua obra The psychology of 

meaningful verbal learning; ou por Joseph Donald Novak (1977) no livro A Theory of 

education, traduzido para o português em 1981 como Uma teoria de educação; ou ainda, por 

Bob Gowin que, em 1981, expôs em sua obra Educating. (ELLWANGER et al., 2012). 

Além dessas teorias, os modelos mentais de Philip Johnson-Lair, introduzidos, em 

1988, pela sua obra The Computer and the Mind: An Introduction to Cognitive Science, 

podem contribuir bastante para a visualização de modelos ou processos durante uma aula, 

trazendo significativas modificações e melhorias nos processos de ensino e aprendizagem. 

(ELLWANGER et al., 2012). 

Dentro do universo didático da utilização de computadores, Araujo e Veit (2004) 

fizeram a caracterização do uso pedagógico do computador por meio da utilização de 

tutoriais, também chamados de programas-tutores; modelagem e simulação computacional; 
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coleta e análise de dados mediante o desenvolvimento de gráficos, tabelas e cálculos 

estatísticos; recursos multimídias que utilizam textos, sons, imagens, animações, vídeos e 

simulações; ferramentas de comunicação ou troca de arquivos à distância; resolução 

algébrica/numérica e visualização de soluções matemáticas; e estudo de processos cognitivos. 
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3. MESTRADOS PROFISSIONAIS E PRODUTOS EDUCACIONAIS 

 

3.1. Mestrados Profissionais 

 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), com 

relação ao conceito do termo “Mestrado Profissional", orienta que pode designar aqueles 

Programas de Mestrado, que possuem em sua abordagem ênfase nos estudos e técnicas que 

estão diretamente voltados ao desempenho e aprimoramento de alto nível de qualificação 

profissional. Esta característica é marcante para a diferenciação destes programas com relação 

aos Programas de Mestrado Acadêmico. 

A Capes tem como uma de suas responsabilidades a regulação da oferta dos 

programas de mestrado, incluindo aqueles do tipo profissional por meio de chamadas 

públicas. Além disso, é de sua responsabilidade também a avaliação periódica dos cursos 

oferecidos nas instituições de ensino superior (IES). Existe uma regulamentação especifica 

com o objetivo de incentivar essa modalidade de Mestrado Profissional, que foi publicada no 

dia 23 de junho, no Diário Oficial da União, pelo Ministério da Educação (MEC), pela 

Portaria Normativa Nº 7, de 22 de Junho de 2009. (BRASIL, 2009). 

Essa portaria normativa teve por objetivo a regulamentação do mestrado profissional, 

pois até então esta modalidade não possuía regulamentação no país. A despeito do mesmo 

grau de titulação, existem diferenças entre Programas de Mestrado profissionais com relação 

ao acadêmico. A principal diferença para os mestrados acadêmicos está relacionada à natureza 

do trabalho de conclusão do curso. 

Os estudantes que adquirem o título de mestre por meio dessa modalidade possuem 

idênticos grau e prerrogativas, inclusive para o exercício da docência ou prova de títulos. 

Assim, como qualquer programa de pós-graduação stricto sensu, a validade do diploma tem 

caráter nacional, apenas condicionada ao reconhecimento prévio do curso (Parecer CNE/CES 

0079/2002). 

Existe uma orientação nesta portaria, no 3º parágrafo da alínea IX do Artigo 7º, no 

qual norteia que “o trabalho de conclusão final do curso 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, 

http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?data=23/06/2009&jornal=1&pagina=31&totalArquivos=88
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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, protótipos para desenvolvimento ou produção de instrumentos, 

equipamentos e kits, projetos de inovação tecnológica, produção artística; sem prejuízo de 

outros formatos, de acordo com a natureza da área e a finalidade do curso, desde que 

previamente propostos e aprovados pela Capes". (CAPES, 2014). 

 

3.2. Produtos Educacionais (PE) 

 

Para contribuir com o processo de ensino de ciências, cada dia mais são produzidos 

novos materiais didáticos. Como resultados das pesquisas realizadas em mestrados 

profissionais são gerados produtos educacionais (PE). 

Produtos educacionais são materiais didáticos gerados nos mestrados profissionais na 

área de ensino, disponibilizados nos sites dos Programas de Pós-Graduação (PPGs) para uso 

em escolas, ou quaisquer outras instituições de ensino do país. (CAPES, 2012). 

Tais produtos caracterizam-se em: 

 Mídias Educacionais (vídeos, simulações, animações, vídeo-aulas, experimentos 

virtuais, áudios, objetos de aprendizagem, aplicativos de modelagem, aplicativos de 

aquisição e análise de dados, ambientes de aprendizagem, páginas de internet e blogs, 

jogos educacionais, etc.; 

 Protótipos Educacionais e Materiais para atividades experimentais; 

 Propostas de ensino (sugestões de experimentos e outras atividades práticas, 

sequências didáticas, propostas de intervenção, roteiros de oficinas, etc.); 

 Material textual (manuais, guias, textos de apoio, artigos em revistas técnicas ou de 

divulgação, livros didáticos e paradidáticos, histórias em quadrinhos e similares); 

 Materiais interativos (jogos, kits e similares); 

 Atividades de extensão (exposições cientificas, cursos, oficinas, ciclos de palestras, 

exposições, atividades de divulgação científica e outras); 
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Ferreira et. al. (2006) comentam que o uso de técnicas, metodologias ou produtos, 

nos processos de ensino e de aprendizagem, requer atenção, para que ocorra de forma a 

reproduzir conceitos sem aplicação prática em sala de aula, ou seja, que as técnicas e 

metodologias não estejam destituídas de possibilidades criativas. O uso desses recursos deve 

estar sujeito a adaptações. Por esta razão, a autonomia intelectual do docente deve permitir ir 

além da condição de se portar como mero executor de propostas.  

Cabe portanto ao docente o exercício criativo de adaptar esses produtos às situações 

didáticas sugeridas em seu cotidiano. A esse respeito, Produtos Educacionais são ferramentas 

concebidas para contribuir com a transmissão, assimilação e desenvolvimento do 

conhecimento. Podem ser utilizadas por agentes educacionais junto aos estudantes e facilitar 

os processos de ensino e de aprendizagem. (STRAPASON; BISOGNIN, 2013). 

Além disso, os PEs podem ser utilizados na educação de grandes grupos de pessoas, 

ou individualmente. Quando possui um caráter tecnológico, em geral, é utilizado por 

estudantes que buscam informações além daquelas apresentadas em sala de aula. Mas também 

existem aqueles que utilizam tecnologia de informação e comunicação no processo 

educacional, por meio de redes colaborativas, integrando vários participantes no processos de 

ensino e de aprendizagem. (COELHO; BALULA; RAMOS, 2014). 

Existem produtos educacionais em diversos formatos, como textual, virtual ou 

material interativo. Por mais que tenham uma boa aplicabilidade e eficiências, novos recursos 

didáticos, necessitam da compreensão dos professores. Eles necessitam também desenvolver 

suas próprias estratégias de ensino com a finalidade de trazer esse conhecimento aos 

estudantes a partir dessas novas abordagens. 

 

3.2.1. Produtos Educacionais no formato Textual 

 

No caso dos produtos em formato textual, na área de química, observamos a 

predominância de manuais de experimentos ou atividades práticas em laboratório de ensino. 

A aplicação desse tipo de material, em geral, exige ferramentas e um local apropriado para 

execução. (ANTUNES, 2012). 
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Professores de química, que buscam inovar em suas práticas educacionais, podem 

encontrar com maior frequência essas práticas em manuais. Estes estão em uma quantidade 

bastante razoável, levando-os ao dilema de selecionar o mais adequado. Segundo Duarte 

(1999) quando um material textual é escolhido, dificilmente será substituído, mesmo que não 

seja considerado satisfatório.  

Manuais constituem instrumentos base para qualquer atividade cientifica. Alguns 

professores têm uma visão de ciência como resultante de experiências únicas. Acreditam que 

por meio da observação de fenômenos “infalíveis” pode-se provar os conceitos. Nesse 

contexto, os manuais dão ênfase aos fatos e apresentam a investigação cientifica como 

resultante de uma série de raciocínios preconcebidos e previsíveis. (DUARTE, 1999). 

Também existem produtos educacionais na forma textual que são guias ou propostas 

de ensino, sequencias didáticas, propostas de intervenção, textos de apoio, artigos científicos 

ou de divulgação. Com relação aos livros, além do formato textual, podem estar no formato 

virtual, em mídias de armazenamento físicas (como CDs, DVDs, Pen drive, disco rígido) ou 

virtuais (como um link da web, um blog, e-mails, ou em algum serviço de armazenamento em 

nuvem). 

Existem também dentre os materiais textuais guias de estudo ou cadernos de 

atividades, livros didáticos e paradidáticos, histórias em quadrinhos. Aos desafios dos 

professores de contribuírem para a construção do conhecimento, também pode-se incluir o de 

interpretar e ter uma aprendizagem significativa por meio da leitura e utilização de um 

manual. Um professor atuante fará bem o papel de mediador durante a utilização dos 

materiais textuais escolhidos para o trabalho na escola. (DUARTE, 1999). 

 

3.2.2. Produtos Educacionais no formato Virtual 

 

No caso dos produtos em formato virtual, na área de química, observamos a 

predominância de vídeo-aulas, que podem ser facilmente acessadas em sites que reúnem 

diversos vídeos, como YouTube.com, portais educacionais de escolas, universidades, portais 

genéricos que possuem motores de busca e aglomeram conteúdos de outros sites, com 

temáticas variadas ou específicas. (FIORUCCI et al., 2012). 
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Além de vídeo-aulas, existem animações, experimentos gravados ou simulados em 

softwares específicos, objetos de aprendizagem, jogos ou outros aplicativos para 

computadores, celulares, tablets, smartphones, ambientes de aprendizagem, páginas de 

Internet e blogs. 

Antigamente as mídias transmitiam informações no sentindo unidirecional, e o 

telespectador apenas recebia. Diferente de hoje, quando a interligação das pessoas, por meio 

de plataformas ou redes sociais, permitem um diálogo e interação também no âmbito 

educacional, o que traz um aspecto colaborativo para a chamada “cultura digital”. (VIANA, 

2013). 

Como os professores irão lidar com essa nova forma de se comunicar é a chave para 

que os processos de ensino e aprendizagem ocorram com êxito, pois os estudantes estão 

apresentando novas demandas que exigem maior interação, colaboração e recursos, nos quais 

seja possível visualizar aquilo que está sendo aprendido. (TERUYA et al., 2013). 

 

3.2.3. Produtos Educacionais no formato Interativo 

 

Na área de química, a experimentação e a vivência de fenômenos são de extrema 

importância dentro dos processos de ensino e de aprendizado. Por esta razão, as atividades 

experimentais em laboratório constituem momentos nos quais os estudantes e agentes de 

ensino podem interagir com os fenômenos, fazer observações e desenvolver habilidades. 

(GALIAZZI, 2001). 

A concretização desse momento, no ensino experimental, exige um ambiente 

especifico, materiais e equipamentos que possam tornar possíveis a utilização desses produtos 

educacionais. A confecção de kits, ou protótipos educacionais, e jogos, facilitam os processos 

de ensino e de aprendizagem e tornam possível momentos de interação entre os agentes de 

educação e os estudantes. 

As atividades de extensão, como exposições cientificas, cursos, oficinas, ciclos de 

palestras, exposições e atividades de divulgação científica, também exigem interação e 

colaboração, tornando esses momentos como possibilidade social de vivenciar aquilo que está 

sendo ensinado e aprendido. 
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3.3. Importância dos produtos educacionais 

 

Ferramentas que facilitam os processos de ensino e de aprendizagem são 

importantes, pois tornam os conteúdos estudados mais fáceis de serem assimilados. Em 

consequência disso, o aprendizado ocorre de forma mais efetiva e mais próxima da realidade 

para a qual os estudantes estão buscando os conhecimentos. Nesse cenário, os professores 

devem tomar uma posição crítica diante dos recursos disponíveis de modo a promover nos 

estudantes uma compreensão das ciências como algo que faz parte do cotidiano de nossa 

sociedade. (CURY; MARTINS; PINENT, 2012). 

A inserção de novos recursos nos espaços formais de ensino reflete as possibilidades 

de melhoria para a compreensão da ciência Química por parte dos estudantes. É praticamente 

impossível haver aprendizado sem alguma ferramenta textual, visual ou verbal, pois, dessa 

forma, ocorreria apenas por dedução individual. O conhecimento está cada dia maior e as 

exigências de utilização de novas ferramentas são preponderantes entre os profissionais. 

(VASCONCELOS; ARROIO, 2013). 

No caso da química, cada vez mais, aqueles que desejam evoluir no estudo de certos 

conceitos devem saber utilizar equipamentos modernos e, acima de tudo, tratar os dados que 

são obtidos com velocidade cada vez maior. O acesso a livros virtuais, ou e-books, promove o 

conhecimento de forma fácil e inclusiva. E o armazenamento em equipamentos cada vez 

menores, como smartphones, tornam o conhecimento acessível em qualquer lugar, ambiente 

ou momento para um estudante que necessita de alguma informação. 

As redes colaborativas também facilitam a difusão das informações em comunidades 

virtuais, ou redes sociais, criadas pelos próprios estudantes, professores ou por instituições de 

ensino. Portanto, esses indivíduos facilmente conseguem interagir sem a necessidade de estar 

no mesmo local físico, trocando experiências e esclarecendo dúvidas que podem surgir ao 

longo do processo. (ANDRADE; CARVALHO, 2013). 

As mudanças que ocorrem dentro dos ambientes educacionais são bastante visíveis e 

exigem uma constante atualização dos professores. A este profissional podem ser exigidos 

conhecimentos dos processos de ensino, dos quais ele não obteve uma orientação formal. A 

postura diante de sua função social e seu compromisso em desenvolver inovações, no 

ambiente educacional, podem garantir o sucesso dos objetivos de um curso. (ZANON, 2014). 
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Atualmente, as atividades colaborativas são importantes para o universo do aluno, 

que deseja estar sempre conectado a outros indivíduos. Moran (2007) destaca a importância 

de praticar a pedagogia da compreensão, contra a desvalorização dos menos inteligentes, e 

praticar a inclusão. A flexibilidade, que é exigida atualmente em todos os níveis da educação, 

estimula os professores a prepararem melhor suas aulas, na busca da utilização de novas 

dinâmicas, além de estratégias mais interessantes, que possam motivar diferentes alunos, 

facilitar a aprendizagem e trazer uma maior participação da turma. 

Principalmente com o aumento e difusão da utilização da Internet, vemos alterações 

na forma como a sociedade se comunica e guarda as informações. A comunicação textual está 

cada dia maior, em detrimento da verbal. Isso também afetou a forma como os processos 

educacionais ocorrem. Já é possível fazer vários cursos, apenas utilizando a comunicação 

textual entre os colegas, estudantes e professores. Isso trouxe a exigência de novas habilidades 

para os indivíduos envolvidos nesses processos. (ANDRADE; CARVALHO, 2013). 

Nesse cenário, a criação de novos produtos educacionais, e sua difusão, é de extrema 

importância para contribuir com a evolução didática das aulas, assim como, para a dinâmica 

das instituições educacionais. 

 

3.4. Os produtos educacionais e a rotina escolar 

 

A escola vem se adaptando a novas formas de interação da sociedade. Por milhares 

de anos, a escola possuía o mesmo layout: um professor expondo ideias a uma classe de 

alunos, utilizando no máximo um pincel, ou giz, e uma lousa. 

Essa dinâmica está mudando, e a inserção dos produtos educacionais torna essa 

rotina escolar mais dinâmica e interessante para todos que a compõem. O incentivo ao 

desenvolvimento e aplicação desses produtos não modifica as práticas docentes, mas constitui 

importante ferramenta destinada aos professores que se preocupam com a educação voltada 

ao desenvolvimento dos estudantes.  

Existem atualmente inúmeras ações, situações e ambientes de aprendizagem; 

momentos que simulam circunstâncias reais e mais palpáveis aos estudantes. A utilização de 

produtos educacionais, que podem diminuir a dispersão dos assuntos e proporcionar outras 
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estratégias de aprendizado tornam os objetivos das instituições mais possíveis de serem 

realizados. 

Observa-se a predominância dos manuais, que muitas vezes são utilizados como 

recurso didático único, influenciando as práticas pedagógicas segundo suas abordagens. A 

adoção do manual influencia os professores, em especial aqueles que buscam facilitar sua 

tarefa de interpretação do currículo (DOURADO, 2010). O manual pode constituir um 

recurso pedagógico útil nos processos de ensino e de aprendizagem. Os objetivos da educação 

científica, e a forma como esses conceitos são apresentados nos manuais, em geral, estão em 

dissonância. A utilização dos manuais dessa forma pode trazer dificuldades de aprendizagem, 

principalmente em situações sem raciocínio e contexto. (DUARTE, 1999). 

Por esta razão, a variedade de práticas favorece os estudantes, que encontram-se em 

ambientes diversos e interativos, onde eles podem expor suas ideias e percepções, tornando o 

aprendizado bem mais compreensível. As novidades utilizadas, além dos assuntos abordados, 

contribuem para tornar a aula mais interessante, o que motiva os estudantes a serem mais 

participativos na construção do conhecimento. 

 

3.5. Relação entre produtos educacionais e o ensino da química 

 

A química é uma disciplina que pode ser bastante abstrata para um estudante. Muitas 

vezes os professores se utilizam de modelos tridimensionais, ou tentam explicar certos 

conceitos de forma bastante abstrata aos alunos.  

Com o advento de novas práticas educacionais, impulsionadas por novos produtos 

criados com a finalidade de facilitar os processos de ensino, os professores começaram a 

utilizar modelos, objetos, softwares, como inovações na forma de expor os assuntos, ou 

avaliar o aprendizado dos estudantes. A aproximação das teorias de ensino com a prática nos 

ambientes formais de ensino é possível por meio de estudos de natureza exploratória da 

pesquisa aplicada. 

O professor-estudante de um mestrado profissional tem a oportunidade de 

desenvolver produtos que, pelo seu dinamismo, são empregados no seu cotidiano, ou poderão 

ser adaptados em uma utilização futura por ele mesmo ou por outros professores. A aplicação 

desses produtos pode acarretar em resultados instantâneos na melhoria do ensino.  
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4. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

Neste capítulo são apresentados os aspectos metodológicos adotados na realização 

desta pesquisa, o tipo de abordagem do estudo, o cenário da pesquisa, o tipo de instrumento 

de coleta utilizado, como ocorreu o tratamento e a análise dos dados e a descrição dos dados 

desta pesquisa. 

 

4.1. Aspectos Metodológicos 

 

O objeto de estudo foram as dissertações produzidas nos Programas de Mestrado 

Profissional, especificamente na área de Ensino em Química. Os dados e informações obtidas 

foram explicitados com base na pesquisa descritiva, mais detalhados na seção de descrição da 

metodologia de pesquisa. 

De um modo geral, o estudo verificou os produtos educacionais produzidos nesses 

programas de mestrado e caracterizar como esses professores-estudantes perceberam a 

influência desses produtos nos processos de ensino e aprendizagem de seus alunos. 

Para se alcançar o objetivo, foi realizada uma pesquisa documental nos diversos 

sítios eletrônicos das Instituições de Ensino Superior pesquisadas, nos quais pode-se obter o 

resumo das dissertações, os trabalhos completos e os produtos gerados. 

Por se tratar de uma pesquisa descritiva e exploratória, o estudo buscou verificar a 

forma de trabalho adotada para a realização dos produtos e, por meio de análise desses 

estudantes, qual foi o resultado obtido.   

Estas e outras questões, referentes à metodologia, serão tratadas de modo mais 

detalhado na terceira seção que abrange a Metodologia de Pesquisa deste estudo. 

 

4.2. Tipo e Abordagem do Estudo 

 

O presente trabalho trata-se de uma análise documental, pois desenvolve-se a partir 

do estudo das dissertações produzidas nos Mestrados Profissionais em Ensino de Ciências. A 

principal vantagem desse tipo de pesquisa é a possibilidade do investigador realizar o 

levantamento dos dados produzidos até a atualidade, permitindo mapear o cenário acadêmico. 
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A pesquisa bibliográfica, de acordo com Gonçalves (2005, p. 58): “Trata-se do 

primeiro passo em qualquer tipo de pesquisa; sua finalidade é conhecer as diferentes 

contribuições científicas sobre o assunto que se pretende estudar”. 

Segundo Lima (2007), a pesquisa bibliográfica tem sido um procedimento bastante 

utilizado nos trabalhos de caráter exploratório-descritivo. Nesse cenário, para a autora, torna-

se importante definir e expor com clareza o método e os procedimentos metodológicos que 

serão utilizados na pesquisa, ou seja, o tipo de pesquisa, o universo delimitado, e o 

instrumento de coleta de dados, que envolverão a sua execução, detalhando as fontes, de 

modo a apresentar as lentes que guiaram todo o processo de investigação e de análise da 

proposta. 

O método é necessário para que o pesquisador possa ter parâmetros para criar o 

conhecimento. (NOBREGA et al., 2009). Num primeiro momento desse estudo, será utilizado 

o método dedutivo, haja vista amparar-se na pesquisa bibliográfica que parte de categorias 

previamente conhecidas e os estudos de leitura, momento no qual pretende-se confirmar a 

hipótese de que a utilização dos produtos educacionais contribuem para os processos de 

ensino e de aprendizado na área de química. 

 

 

4.3. Cenário da Pesquisa 

 

Nos últimos anos a produção de produtos educacionais tem conquistado relevância 

no cenário acadêmico. Professores-estudantes de programas de Mestrado em Ensino de 

Ciências têm buscado a inovação como forma de obter uma evolução dos processos de ensino 

e de aprendizagem. Por meio de seus questionamentos e observações em sala de aula, 

conseguem identificar necessidades e soluções viáveis para a melhoria e adaptação do ensino 

ao cotidiano dos estudantes. 

Segundo Ostermann et al. (2004), a natureza dos Programas de Mestrado 

Profissionais em Ensino, cujo objetivo é melhorar a qualificação profissional de professores 

por meio do desenvolvimento de produtos educacionais, que possam promover mudanças 

positivas em suas práticas docentes, também promove uma compreensão aprofundada dos 

conceitos e noções básicas em um modelo diferente da abordagem tradicionalmente adotada. 
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Produtos Educacionais, elaborados dentro dos programas de Mestrado Profissional, 

fazem parte do trabalho de conclusão do curso, além da dissertação. Os produtos 

desenvolvidos são o que difere essa modalidade de programa com relação ao acadêmico. 

(MOREIRA, 2009).  

Para Moreira e Nardi (2009), é possível encontrar, nesse tipo de trabalho de 

conclusão, um relato das experiências de implementação de estratégias ou produtos de 

natureza educacional, visando à melhoria do ensino em uma área específica de Ciências. Para 

o autor, o mestrando pode, entre outras alternativas, desenvolver alguma nova estratégia de 

ensino, uma nova metodologia para determinados conteúdos, um aplicativo, um ambiente 

virtual de aprendizagem (AVA), um texto; enfim, um processo, ou produto de natureza 

educacional, e implementá-lo em condições reais de sala de aula ou de espaços não formais, 

ou informais, de ensino, relatando os resultados dessa experiência. 

Esse produto final pode ser apresentado sob a forma de texto ou sequência didática, 

aplicativo para computador ou dispositivos móveis, equipamento, kits; enfim, algo 

identificável e independente da dissertação. Geralmente, este produto tem um caráter 

colaborativo, podendo ser disseminado, analisado, adaptado e utilizado por outros 

professores. (MOREIRA; NARDI, 2009). 

 

4.4. Instrumento de Coleta 

 

Por se tratar de uma pesquisa de âmbito acadêmico, foi realizado o levantamento dos 

dados mediante coleta de informações referentes aos produtos educacionais, elaborados nas 

instituições de ensino superior, disponibilizadas no Portal da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Os dados foram levantados por meio 

de acesso virtual ao Portal da Capes, de onde foram extraídas informações relevantes para a 

execução deste estudo, alinhando com os objetivos geral e específicos da pesquisa, além de 

contribuir para a elaboração do produto educacional final. 

Uma pesquisa desenvolvida com base na coleta de dados permite, em seu 

desenvolvimento e realização, descobrir ou aperfeiçoar questões de pesquisa, podendo ou não 

provar hipóteses em seu processo de interpretação, ou seja, o estudo é guiado por áreas ou 
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temas significativos, podendo desenvolver hipóteses antes, durante ou depois da coleta. 

(SAMPIERI et al., 1997). 

Informações, relativas aos tipos específicos de produtos educacionais, foram 

extraídas do Portal da Capes. Produtos educacionais como textos de apoio, guia didático, 

manual, cursos, vídeos didáticos, websites e blogs na internet, hipermídias, projetos 

pedagógicos, jogos e módulos de ensino foram identificados e caracterizados. Deste modo, foi 

possível estabelecer a maior e a menor frequência de utilização de cada tipo de produto 

educacional nas IES pesquisadas.    

Com isso, o pesquisador obteve os dados relativos aos produtos educacionais 

desenvolvidos Instituições de Ensino Superior brasileiras para composição do estudo. Por 

meio de tabulação dos dados obtidos em uma planilha no Microsoft Excel, os dados foram 

transportados para gráficos com o intuito de estabelecer características similares ou 

divergentes entre os produtos educacionais, contribuindo, dessa forma, para a difusão destes 

estudos. 

 

4.5. Tratamento e análise dos dados 

 

A análise do material coletado não é apenas uma questão processual, mas também 

uma questão de se examinar as origens, estruturas, métodos e validade desse conhecimento 

gerado. Além do desafio do pesquisador de captar as realidades descritas, os dados obtidos 

são relevantes à pesquisa em si, garantindo o objetivo do trabalho. Os significados divulgados 

retratam os fenômenos da pesquisa, conciliando a realidade com os objetivos da pesquisa. 

Com base nos dados obtidos com a pesquisa no Portal da Capes, as informações 

foram tabuladas e os resultados verificados com a utilização de gráficos. Dessa forma, foram 

identificados alguns pontos relevantes, que devem ser destacados para a pesquisa de forma a 

elucidar os objetivos deste estudo. 

A partir do momento de obtenção dos resultados, estes foram selecionados e 

justificados com relação aos produtos educacionais de cada IES. Isso possibilitou ao 

pesquisador distinguir as relações entre os produtos educacionais divulgados, e também, 

contribuir para o desenvolvimento de um novo produto educacional, no qual consta o 
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levantamento de todos os produtos desenvolvidos pelas IES estudadas com relação às 

dissertações desenvolvidas na área de Química.  

A seguir, a descrição do procedimento e da análise das informações pesquisadas, de 

modo a aprofundar e elucidar os objetivos da pesquisa quantitativa, consolida os resultados do 

estudo. 

 

4.6. Procedimento da Pesquisa 

 

O procedimento operatório concretizou-se no estudo dos produtos educacionais na 

área de química produzidos nos Programas dos Mestrados Profissionais selecionados e está 

apresentado nas etapas a seguir: 

1. Inicialmente acessou-se o Portal da Capes por meio de seu endereço eletrônico 

(http://www.capes.gov.br/). 

2. Na página inicial, existe uma seção “Cursos Recomendados” (figura 01), na qual 

foi realizada a pesquisa “Por Área de Avaliação” (figura 02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01. Recorte da página inicial do Portal da Capes. (Capes, 2014). Acesso: 16 out. 2014. 
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3. Dentre a relação de Cursos Recomendados e Reconhecidos, optou-se pela área de 

avaliação “Ensino” (figura 03); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02. Acesso a pesquisa por área de avaliação. (Capes, 2014). Acesso: 16 out. 2014. 

 

Figura 03. Quantidade de Programas e Cursos de pós-graduação na Área de Ensino (Capes, 

2014). Acesso: 16 out. 2014. 
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4. Dentro do grupo de Programas de Mestrado Profissional em Ensino, foram 

selecionados aqueles relacionados ao Ensino de Química; 

5. Buscou-se os endereços eletrônicos desses programas de mestrado profissional, e 

com estas informações foi construída uma tabela contendo as respectivas 

instituições de ensino superior;  

6. Nesses sites podem ser encontrados, entre outras informações, os arquivos das 

dissertações publicadas. Estas dissertações foram analisadas e selecionadas; 

7. Foram pesquisados os produtos educacionais dentre 29 IES que possuíam áreas de 

pesquisa em química; 

8. Estes produtos foram categorizados segundo informações da Capes e foi realizada 

sua descrição sucinta; 

9. Os produtos obtidos dos endereços eletrônicos dos programas de mestrado ou no 

Portal da Capes foram compilados em uma mídia física (CD-ROM). 

 

Diante disso, foram obtidos os dados necessário para posterior análise, contemplando 

o estudo dos produtos educacionais gerados pelos Mestrados Profissionais de Ensino de 

Ciências na área de Química do Brasil até o ano de 2013. 

 

4.7. Universo estudado 

 

Durante a fase de levantamento dos dados, foram analisadas todas as dissertações 

desenvolvidas em 29 IES, porém, apesar de possuírem pesquisas na área de química, algumas 

ainda não tinham finalizados os trabalhos de conclusão (dissertação e produto) na referida 

área. Em geral, esses programas têm data de criação recente (divulgada em seus endereços 

eletrônicos), o que justifica a ausência de produtos educacionais no momento da pesquisa. 

Isso restringiu o universo de IES que produziram dissertações – e, 

consequentemente, produtos educacionais – na área de química para as seguintes instituições: 

Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade de Brasília (UnB), Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES), 
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Universidade do Grande Rio (Unigranrio), Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), Universidade Federal do Mato 

Grosso do Sul (UFMS), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 

Janeiro (IFRJ). 

Na sequência, será apresentada a análise e exposição dos resultados deste estudo, 

tendo como cerne o atendimento aos objetivos gerais e específicos desta pesquisa. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Neste capítulo, são apresentados os resultados da pesquisa obtidos, o título dos 

produtos educacionais estudados e sua caracterização. Além disso, com a análise de gráficos, 

pode-se estabelecer a utilização de cada tipo de produto desenvolvido nas respectivas IES. 

Após análise dos cursos de pós-graduação stricto sensu, realizada no endereço 

eletrônico da Capes, na área de avaliação “Ensino” (figura 03), foram listados 117 Programas 

e Cursos de pós-graduação recomendados e reconhecidos. A estes cursos estão incluídos 

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

Acadêmico/Doutorado (M/D), que podem ser visualizados na tabela 01. Alinhadas a essas 

informações, são apresentadas a respectiva Unidade da Federação (UF), a sigla da IES de 

origem e a nota referente a avaliação da Capes.  

 

Tabela 01: Programas de Mestrado em Ensino existentes no Brasil 

Programa IES UF 
NOTA 

M D F 

Astronomia  UEFS BA - - 3 

Ciência Tecnologia e Educação CEFET/RJ RJ 4 4 - 

Ciências e Tecnologias na Educação IFSUL RS - - 3 

Diversidade e Inclusão UFF RJ - - 3 

Docência em Educação em Ciências e Matemáticas UFPA PA - - 4 

Docência para a Educação Básica UNESP/BAU SP - - 3 

Educação Científica e Formação de Professores UESB BA 3 - - 

Educação Científica e Tecnológica  UFSC SC 6 6 - 

Educação e Saúde na Infância e Adolescência UNIFESP SP 4 - - 

Educação e Saúde na Infância e Adolescência UNIFESP SP - 4 - 

Educação em Ciências  UESC BA 3 - - 

Educação em Ciências e Matemática  IFES ES - - 3 

Educação em Ciências e em Matemática  UFPR PR 3 - - 

Educação em Ciências e Matemática  UFG GO 4 - - 

Educação em Ciências e Matemática  PUC/RS RS 4 4 - 

Educação em Ciências e Matemática - UFMT - UFPA - UEA  UFMT MT - 4 - 

Educação em Ciências e Matemáticas  UFPA PA 4 4 - 

Educação em Ciências e Saúde  UFRJ RJ 5 5 - 

Educação em Ciências na Amazônia UEA AM 4 - - 

Educação em Ciências Química da Vida e Saúde (UFSM - FURG)  UFRGS RS 5 5 - 

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
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Educação Matemática  UESC BA 3 - - 

Educação Matemática  UFJF MG - - 3 

Educação Matemática  UFOP MG - - 4 

Educação Matemática  UFMS MS 4 4 - 

Educação Matemática  USS RJ - - 3 

Educação Matemática  UNESP/RC SP 6 6 - 

Educação Matemática  PUC/SP SP 5 5 - 

Educação Matemática  PUC/SP SP - - 4 

Educação Matemática  UNIBAN SP 5 5 - 

Educação Matemática e Ensino de Física UFSM RS 3 - - 

Educação Matemática e Tecnológica UFPE PE 4 4 - 

Educação para a Ciência UNESP/BAU SP 6 6 - 

Educação para a Ciência e a Matemática  UEM PR 4 4 - 

Educação para Ciências e Matemática  IFG GO - - 3 

Educação, Cultura e Territórios Semiáridos  UNEB BA 3 - - 

Ensino  PUC/MG MG - - 4 

Ensino  UNIOESTE PR 3 - - 

Ensino  UERN RN 3 - - 

Ensino  UNIVATES RS 3 - - 

Ensino Científico e Tecnológico URI RS - - 3 

Ensino das Ciências  UFRPE PE 4 4 - 

Ensino das Ciências  UNIGRANRIO RJ - - 4 

Ensino de Ciência e Tecnologia  UTFPR PR - - 4 

Ensino de Ciência e Tecnologia  UTFPR PR - 4 - 

Ensino de Ciências  UNB DF - - 4 

Ensino de Ciências  UEG GO - - 3 

Ensino de Ciências  UNIFEI MG - - 3 

Ensino de Ciências  UFOP MG - - 3 

Ensino de Ciências  UFMS MS - - 3 

Ensino de Ciências  IFRJ RJ - - 4 

Ensino de Ciências  IFRJ RJ 3 - - 

Ensino de Ciências  UERR RR - - 3 

Ensino de Ciências  UNIPAMPA RS - - 3 

Ensino de Ciências  UNICSUL SP 5 5 - 

Ensino de Ciências (Modalidades Física, Química e Biologia)  USP SP 5 5 - 

Ensino de Ciências da Natureza  UFF RJ - - 3 

Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente  UNIPLI RJ - - 3 

Ensino de Ciências e Educação Matemática  UEPB PB 3 - - 

Ensino de Ciências e Educação Matemática  UEL PR 6 6 - 

Ensino de Ciências e Matemática  UFAC AC - - 3 

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
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Ensino de Ciências e Matemática  UFAL AL - - 3 

Ensino de Ciências e Matemática  UFAM AM 3 - - 

Ensino de Ciências e Matemática  UFC CE - - 3 

Ensino de Ciências e Matemática  UFU MG - - 3 

Ensino de Ciências e Matemática  UEPB PB - - 4 

Ensino de Ciências e Matemática CEFET/RJ RJ - - 3 

Ensino de Ciências e Matemática UFPEL RS - - 3 

Ensino de Ciências e Matemática  UCS RS - - 3 

Ensino de Ciências e Matemática  FUPF RS - - 3 

Ensino de Ciências e Matemática  ULBRA RS 4 4 - 

Ensino de Ciências e Matemática  UNIFRA RS 4 4 - 

Ensino de Ciências e Matemática  FUFSE SE 3 - - 

Ensino de Ciências e Matemática  UNICSUL SP - - 5 

Ensino de Ciências e Matemática  IFSP SP - - 3 

Ensino de Ciências Exatas UNIVATES RS - - 4 

Ensino de Ciências Exatas UFSCAR SP - - 3 

Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza  UTFPR PR - - 3 

Ensino de Ciências Naturais  UFMT MT - - 3 

Ensino de Ciências Naturais e Matemática  UFRN RN - - 4 

Ensino de Ciências Naturais e Matemática  UNICENTRO PR - - 3 

Ensino de Ciências Naturais e Matemática  FURB SC - - 4 

Ensino de Ciências, Ambiente e Sociedade  UERJ RJ 3 - - 

Ensino de Física UFES ES - - 3 

Ensino de Física UFRJ RJ - - 4 

Ensino de Física UFRGS RS - - 5 

Ensino de Física UFRGS RS 5 5 - 

Ensino de Física e de Matemática  UNIFRA RS - - 4 

Ensino de Matemática  UFRJ RJ 4 - - 

Ensino de Matemática  UFRGS RS - - 4 

Ensino de Química  UFRJ RJ - - 3 

Ensino e História de Ciências da Terra  UNICAMP SP 5 5 - 

Ensino em Biociências e Saúde  FIOCRUZ RJ 5 5 - 

Ensino em Ciências da Saúde  UNIFESP SP - - 4 

Ensino em Ciências da Saúde e do Meio Ambiente  UNIFOA RJ - - 4 

Ensino em Educação Básica  UERJ RJ - - 4 

Ensino em Saúde  UEMS MS - - 3 

Ensino em Saúde na Amazônia  UEPA PA - - 3 

Ensino na Educação Básica  UFES ES 3 - - 

Ensino na Educação Básica  UFG GO - - 3 

Ensino na Saúde  UFAL AL - - 3 

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
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Ensino na Saúde  UNB DF 3 - - 

Ensino na Saúde  UFG GO - - 3 

Ensino na Saúde  UFRN RN - - 3 

Ensino na Saúde  UFCSPA RS - - 3 

Ensino nas Ciências da Saúde  FPP PR 3 - - 

Ensino Tecnológico IFAM AM - - 3 

Ensino, Filosofia e História das Ciências  UFBA BA 5 5 - 

Ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática  UFABC SP 3 - - 

Formação Científica, Educacional e Tecnológica UTFPR PR - - 3 

 Formação Docente Interdisciplinar  UNESPAR PR 3 - - 

 Formação Interdisciplinar em Saúde USP SP - - 3 

Metodologias para o Ensino de Linguagens e suas Tecnologias UNOPAR PR 3 - - 

Multiprofissional para Fortalecimento e Qualificação do SUS FPS PE - - 3 

Multiunidades em Ensino de Ciências e Matemática  UNICAMP SP 4 4 - 

Práticas de Educação Básica  CPII RJ - - 3 

Projetos Educacionais de Ciências  USP/EEL SP - - 3 

Saúde e Educação  UNAERP SP - - 3 

Fonte: Capes, 2014. (Acesso em: 16 out. 2014). 

 

Após a análise desses cursos, observou-se que existem 63 Programas de Mestrado 

Profissional em diversas áreas de ensino. Dentre estes, na referida área, foram selecionados os 

relacionados ao Ensino de Química, que estão listados a seguir. (Tabela 02) 

Tabela 02: Nota dos programas, conforme avaliação dos cursos da última avaliação trienal 
2010/2012 (CAPES, 2013) e o respectivo endereço eletrônico 

IES UF Programa Site do Programa 
Nota do Mestrado 

Profissional 

UNIGRANRIO RJ Ensino das Ciências 
www2.unigranrio.br/pos/stricto/mest-

ensino-ciencias/ 
3 

UTFPR PR 
Ensino de Ciências e 

Tecnologia 

http://www.UTFPR.edu.br/estrutura-

universitaria/pro-

reitorias/prograd/catalogo-de-cursos-

da-UTFPR/ponta-grossa/programa-de-

pos-graduacao-em-ensino-de-ciencia-

e-tecnologia-ppgect 

3 

UNB DF Ensino de Ciências http://ppgec.unb.br/ 4 

UEG GO Ensino de Ciências http://www.ppec.ueg.br/ 3 

UNIFEI MG Ensino de Ciências 
http://www.unifei.edu.br/pg/pos-

graduacao-inicial?c=100&m= 
3 

UFOP MG Ensino de Ciências http://www.mpec.ufop.br/ 3 

UFMS MS Ensino de Ciências http://www.ppec.ufms.br/ 3 

IFRJ RJ Ensino de Ciências 

http://www.ifrj.edu.br/proppi/pos-

graduacao/stricto-sensu/mestrado-

profissional-ensino-

ciencia/apresentacao 

3 

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=90200000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=ENSINO&descricaoAreaAvaliacao=ENSINO
http://www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/prograd/catalogo-de-cursos-da-UTFPR/ponta-grossa/programa-de-pos-graduacao-em-ensino-de-ciencia-e-tecnologia-ppgect
http://www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/prograd/catalogo-de-cursos-da-UTFPR/ponta-grossa/programa-de-pos-graduacao-em-ensino-de-ciencia-e-tecnologia-ppgect
http://www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/prograd/catalogo-de-cursos-da-UTFPR/ponta-grossa/programa-de-pos-graduacao-em-ensino-de-ciencia-e-tecnologia-ppgect
http://www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/prograd/catalogo-de-cursos-da-UTFPR/ponta-grossa/programa-de-pos-graduacao-em-ensino-de-ciencia-e-tecnologia-ppgect
http://www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/prograd/catalogo-de-cursos-da-UTFPR/ponta-grossa/programa-de-pos-graduacao-em-ensino-de-ciencia-e-tecnologia-ppgect
http://www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/prograd/catalogo-de-cursos-da-UTFPR/ponta-grossa/programa-de-pos-graduacao-em-ensino-de-ciencia-e-tecnologia-ppgect
http://www.ifrj.edu.br/proppi/pos-graduacao/stricto-sensu/mestrado-profissional-ensino-ciencia/apresentacao
http://www.ifrj.edu.br/proppi/pos-graduacao/stricto-sensu/mestrado-profissional-ensino-ciencia/apresentacao
http://www.ifrj.edu.br/proppi/pos-graduacao/stricto-sensu/mestrado-profissional-ensino-ciencia/apresentacao
http://www.ifrj.edu.br/proppi/pos-graduacao/stricto-sensu/mestrado-profissional-ensino-ciencia/apresentacao
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UERR RR Ensino de Ciências http://uerr.edu.br/ppgec/ 3 

UNIPAMPA RS Ensino de Ciências 
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/

mpec/o-curso/ 
3 

UFF RJ 
Ensino de Ciências 

da Natureza 

http://www.uff.br/mestrado-ensino-

ciencias/ 
3 

UFAC AC 
Ensino de Ciências e 

Matemática 

http://www.ufac.br/portal/unidades-

academicas/pos-graduacao/mestrado-

profissional-em-ensino-de-ciencias-e-

matematica 

3 

UFAL AL 
Ensino de Ciências e 

Matemática 
http://www.ufal.edu.br/ppgecim 3 

UFC CE 
Ensino de Ciências e 

Matemática 
http://www.ppgencima.ufc.br 3 

UFU MG 
Ensino de Ciências e 

Matemática 
http://www.ppgecm.ufu.br/ 3 

UEPB PB 
Ensino de Ciências e 

Matemática 

http://pos-

graduacao.uepb.edu.br/ppgecm/ 
3 

CEFET/RJ RJ 
Ensino de Ciências e 

Matemática 

http://dippg.cefet-

rj.br/index.php?option=com_content&

view=article&id=34&Itemid=39&lang

=br 

4 

UFPEL RS 
Ensino de Ciências e 

Matemática 
http://wp.ufpel.edu.br/ppgecm/ 3 

UCS RS 
Ensino de Ciências e 

Matemática 

http://www.ucs.br/site/pos-

graduacao/formacao-stricto-

sensu/ensino-de-ciencias-e-

matematica/ 

3 

UPF RS 
Ensino de Ciências e 

Matemática 
http://www.upf.br/ppgecm/ 3 

UNICSUL SP 
Ensino de Ciências e 

Matemática 

http://ms.ensinodecienciasematematic

a.cruzeirodosul.edu.br/ 
4 

IFSP SP 
Ensino de Ciências e 

Matemática 

http://mestradoemensino.spo.ifsp.edu.

br/ 
3 

UNIVATES RS 
Ensino de Ciências 

Exatas 
https://www.univates.br/ppgece/ 3 

UFSCAR SP 
Ensino de Ciências 

Exatas 
http://www.ppgece.ufscar.br/ 3 

UFMT MT 
Ensino de Ciências 

Naturais 
http://fisica.ufmt.br/pgec/ 3 

UFRN RN 

Ensino de Ciências 

Naturais e 

Matemática 

http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/

programa/portal.jsf?id=134 
4 

UNICENTRO PR 

Ensino de Ciências 

Naturais e 

Matemática 

http://www2.unicentro.br/ppgen/ 3 

FURB SC 

Ensino de Ciências 

Naturais e 

Matemática 

http://www.furb.br/web/1714/cursos/

mestrado/ensino-de-ciencias-naturais-

e-matematica/apresentacao 

3 

UFRJ RJ Ensino de Química http://www.pr2.ufrj.br/ 3 

Fonte: Capes, 2013. Acesso: 31 dez. 2013. 

Estes cursos apresentam denominações semelhantes para algumas IES, a seguir são 

descritas informações relacionando-os à IES que disponibiliza-os, além da nota referente a 

avaliação da Capes. 

http://www.ufac.br/portal/unidades-academicas/pos-graduacao/mestrado-profissional-em-ensino-de-ciencias-e-matematica
http://www.ufac.br/portal/unidades-academicas/pos-graduacao/mestrado-profissional-em-ensino-de-ciencias-e-matematica
http://www.ufac.br/portal/unidades-academicas/pos-graduacao/mestrado-profissional-em-ensino-de-ciencias-e-matematica
http://www.ufac.br/portal/unidades-academicas/pos-graduacao/mestrado-profissional-em-ensino-de-ciencias-e-matematica
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 Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática 

Este programa está presente em 10 Instituições de Ensino Superior que são: 

Universidade Federal do Acre (UFAC), Universidade Federal de Alagoas (UFAL), 

Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal de Uberlândia (UFU), 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), 

Universidade de Caxias do Sul (UCS), Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 

Suckow da Fonseca (CEFET/RJ), Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL), Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia São Paulo (IFSP).  (CAPES, 2013). Conforme a 

avaliação dos cursos da última trienal 2010/2012, todos apresentam nota 3, exceto o 

CEFET/RJ e a UNICSUL que receberam nota 4 na avaliação da Capes. 

 Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 

Estão presentes nas seguintes instituições de Ensino Superior: Universidade de 

Brasília (UNB), Universidade Estadual de Goiás (UEG), Universidade Federal de Itajubá 

(UNIFEI), Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul (UFMS), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 

Janeiro (IFRJ), Universidade Estadual de Roraima (UERR) e Universidade Federal do Pampa 

(UNIPAMPA). Conforme a avaliação dos cursos da última trienal 2010/2012, todos 

apresentam nota 3, exceto a UNB que recebeu nota 4 na avaliação da Capes. 

 Programa de Ensino de Ciências Naturais e Matemática 

Está presente na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), na 

Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) e na Universidade Regional de 

Blumenau (FURB). Conforme a avaliação dos cursos da última trienal 2010/2012, todos 

apresentam nota 3, exceto a UFRN que recebeu nota 4 na avaliação da Capes. 

 Outros programas de Ensino 

Foram encontrados também Programas de Mestrado Profissional em Ensino das 

Ciências, na Universidade do Grande Rio (Unigranrio); em Ensino de Ciências e Tecnologia, 

na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR); Ensino de Ciências da Natureza, 

na Universidade Federal Fluminense (UFF); Ensino de Ciências Exatas, na Universidade do 

Vale do Taquari (UNIVATES) e na Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR); Ensino 

de Ciências Naturais, na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT); e Ensino de 
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Química, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Conforme a avaliação dos 

cursos da última trienal 2010/2012, todos apresentam nota 3. 

 

Tabela 03. Instituições que ainda não têm dissertações na Área de Ensino em Química nos 

Programas de Mestrado Profissional 

Instituição de Ensino Superior Cidade/UF 
Programa de Mestrado 

Profissional 

Ano de 

criação 

Universidade Federal do Acre (UFAC) Rio Branco / AC 
Ensino de Ciências e 

Matemática 
2013 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL) Maceió / AL 
Ensino de Ciências e 

Matemática 
2010 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) Uberlândia / MG 
Ensino de Ciências e 

Matemática 
2013 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) 
Campina Grande 

/ PB 

Ensino de Ciências e 

Matemática 
2008 

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) Pelotas / RS 
Ensino de Ciências e 

Matemática 
2010 

Universidade de Caxias do Sul (UCS) 
Caxias do Sul / 

RS 

Ensino de Ciências e 

Matemática 
2012 

Universidade de Passo Fundo (UPF) 
Passo Fundo / 

RS 

Ensino de Ciências e 

Matemática 
2012 

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 

Suckow da Fonseca (CEFET/RJ) 

Rio de Janeiro / 

RJ 

Ensino de Ciências e 

Matemática 
2008 

Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) São Paulo / SP 
Ensino de Ciências e 

Matemática 
2012 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia São Paulo (IFSP) 
São Paulo / SP 

Ensino de Ciências e 

Matemática 
2013 

Universidade de Blumenal (FURB) Blumenal / SC 
Ensino de Ciências Naturais 

e Matemática 
2008 

Universidade Federal Fluminense (UFF) Niterói / RJ 
Ensino de Ciências da 

Natureza 
2012 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) Ouro Preto / MG Ensino de Ciências 2012 

Universidade Estadual de Goiás (UEG) Anápolis / GO Ensino de Ciências 2013 

Universidade Federal do Pampa (Unipampa) Bagé/ RS Ensino de Ciências 2012 

Universidade Estadual do Centro-Oeste 

(UNICENTRO) 
Guarapuava / PR 

Ensino de Ciências Naturais 

e Matemática 
2013 

Universidade Federal de Itajubá (Unifei) Itajubá/MG Ensino de Ciências 2011 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
Rio de Janeiro / 

RJ 
Ensino de Química 2013 

Universidade Estadual de Roraima (UERR) Boa Vista/RR Ensino de Ciências 2012 

Fonte: Autora, 2014. 

 

Como observado na pesquisa apresentada, existe um quantitativo bastante 

representativo de Programas de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências com a área de 

Ensino em Química. Porém, dentre estas IES foi observado em algumas a inexistência de 

dissertações na área de Ensino em Química (Tabela 03). 
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Estes programas ou possuem pouco tempo de criação ou privilegiaram outras áreas 

da pesquisa em Ensino de Ciências, como por exemplo, Ensino de Física ou Biologia. 

 

5.1. Análise dos dados coletados referentes às Instituições de Ensino Superior do Brasil 

 

Nesta seção é apresentada a análise acerca do levantamento quantitativo dos produtos 

educacionais produzidos pelos programas de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências. 

Inicialmente, foram analisados por universidade, resultando em quinze (15) Produtos 

Educacionais, na Universidade Federal do Ceará; trinta e oito (38) Produtos, na Universidade 

de Brasília; oito (8) Produtos, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná; seis (6), na 

Universidade do Vale do Taquari; quatro (4), na Universidade do Grande Rio; catorze (14), na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte; três (3), na Universidade Federal do Mato 

Grosso; nove (9), na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul; e oito (8), no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro; somando um total de 105 

Produtos Educacionais na área de Química. 

Esses Produtos Educacionais foram caracterizados de acordo com o tipo de produto, 

o que permitiu construir um panorama dos tipos mais utilizados no desenvolvimento das 

dissertações.  

A seguir, são apresentados os dados relativos ao estudo desses produtos em cada IES 

brasileiras, com as respectivas informações referentes ao quantitativo de produtos 

educacionais produzidos por cada uma delas. 

 

5.1.1. Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

Após o levantamento realizado no Portal da Capes, foi possível extrair informações 

dentre os quinze produtos educacionais das dissertações produzidas no Programa de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

Com isso, foi possível estabelecer oito tipos de Produtos Educacionais: Blog, Curso, 

Hipermídia, Guia didático, Manual, Proposta, Site e Texto de apoio. Observa-se a 
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predominância de produtos que se utilizam de material textual, como é o caso do Manual e 

Guia didático. A produção de três endereços eletrônicos foi significativa como uma tendência 

de se utilizar também novos formatos. 

Na tabela 04, a seguir, estão listados, por ano de publicação, os títulos dos Produtos 

Educacionais nomeados pelos autores, nas dissertações e sua referida caracterização. 

Tabela 04: Produtos Educacionais do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências e Matemática da Universidade Federal do Ceará 

Universidade Federal do Ceará 

Ano de conclusão Tipo Título do produto 

2011 
Guia Guia para professores na perspectiva inclusiva bilíngue 

Curso Curso para professores de Biologia e Química 

2012 

Guia Caderno temático sobre as leis ponderais da matéria 

Proposta 

pedagógica 

Proposta “Experimentação de química orgânica e utilização do 

software Jmol” 

Hipermídia Aula sobre modelos atômicos 

Blog Blog “espquimica” <http://my.opera.com/espquimica/blog/> 

Manual Manual de química 

2013 

Proposta 

educacional 

Proposta “Formação pedagógica para o uso do software VLAB no 

ensino de química” 

Site Website “Química Interativa” <www.quimicainterativa.com/> 

Texto de Apoio Texto de Apoio para professores 

Guia didático 
Guia para professores de química: legislação e sugestões para o 

ensino da ciência na educação básica 

Blog 
Blog “Soluções Físico-Química” 

<http://www.solucoesfisicoquimica.blogspot.com.br/> 

Manual Manual de Práticas Laboratoriais de Físico-Química 

Manual 
Manual de Práticas de Química Utilizando Materiais do Cotidiano 

da Escola Indígena Diferenciada Índios Tapebas 

Guia didático Manual didático de ensino em Química 

Fonte: Autora, 2014. 

 

 De modo a estabelecer parâmetros percentuais e informações estatísticas, foi 

estabelecido um gráfico que contempla todos os tipos de produtos educacionais produzidos na 

UFC. 
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Figura 04. Gráfico percentual dos Produtos Educacionais do Programa de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal do Ceará. Fonte: 

dados organizados pela autora. 

 

 

Com a análise dos dados levantados, e conforme verificado no gráfico (figura 04), 

percebe-se que 26% dos produtos educacionais da Universidade Federal do Ceara (UFC) é 

composto de guias didáticos. Em seguida, os manuais e os blogs e propostas didáticas, que 

são outras ferramentas muito utilizadas como produtos educacionais na UFC.  

O interesse dos professores de química na adoção de manuais de experimentos está 

relacionado à importância de um texto de consulta nas aulas em laboratórios. Para Guimarães 

(2009), é importante que os manuais, centro dos interesses da investigação em educação, 

estimulem nos alunos a curiosidade, o espírito de descoberta e de análise de situações da vida, 

em vez de os ensinar a passivamente receberem um conhecimento já feito.  

Além destes produtos educacionais, é possível identificar que alguns produtos, como 

cursos, hipermídia, site e texto de apoio também aparecem em destaque como produtos 

educacionais de cursos da UFC, porém em menor escala do que os demais. 

Produtos Educacionais desenvolvidos no formato de hipermídia permitem que o 

aluno tenha contato com a Informática e os diversos recursos da World Wide Web (www), 

voltados para o aprendizado de, por exemplo, um tópico específico de Química. Sua 

utilização se expande do ambiente escolar, pois, além desse local, o aluno tem a possibilidade 
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de acessar conteúdos em sua residência, permitindo que o mesmo tenha contato, por exemplo, 

com materiais além das aulas presenciais.  (WATANABE, 2010). 

A importância de se estabelecer manuais de experimentos é fundamental para o 

incremento dos cursos de ciências, principalmente na área de química, pois envolve uma série 

de procedimentos e normatizações que devem ser seguidas para o aprendizado. 

 

5.1.2. Universidade de Brasília (UnB) 

 

Os Produtos Educacionais provenientes do Programa de Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências da Universidade de Brasília foram os mais numerosos, dentre as 

Instituições de Ensino Superior analisadas. Isso deve-se ao fato desse Programa ser o pioneiro 

dentre os Programas de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências. 

Dentre os trinta e oito produtos extraídos das dissertações produzidas nesta IES, 

foram encontrados nove (9) tipos de Produtos Educacionais: Texto de apoio, Proposta 

didática, Guia, Manual, Curso, Hipermídia, Módulo de ensino, Vídeo didático, e um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) indicando seu endereço eletrônico.  

Na tabela 05, a seguir, estão listados, por ano de publicação, os títulos dos Produtos 

Educacionais, nomeados pelos autores nas dissertações, e sua referida caracterização. 

Tabela 05: Produtos Educacionais do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências da Universidade de Brasília 

Universidade de Brasília 

Ano de 

Conclusão 
Tipo Título do Produto 

2006 

Módulo de ensino A inter-relação dos conhecimentos científico, cotidiano escolar no 

Ensino de Gases 

Módulo de ensino Unidade de Ensino - A construção de um protótipo didático de um 

aquecedor solar 

Vídeo didático Vídeo didático para o Ensino de Química 

Guia Guia de Educação Ambiental para abordagem temática em aulas de 

Química 

Guia Planilha para Avaliação de Livros Didáticos de Química - PLANLDQ 

2007 

Proposta 
Material de apoio para professores: informática para o Ensino de 

Química 

Texto de apoio 
Texto de Apoio - Aprendizagem cooperativa na prática: uma proposta 

para o Ensino de Química 
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Hipermídia CD-ROM Colisões - Pacote de aulas em apresentações de slides e 

atividades para ambiente moodle 

Texto de apoio Educação Ambiental em aulas de Química: orientações ao Professor 

Texto de apoio Texto de Apoio: tecendo saberes 

Proposta 
O desenvolvimento de comunidades de aprendizagem como estratégia 

para a formação continuada de professores 

Proposta 
Educação de Jovens e Adultos: proposta de material didático para o 

Ensino de Química 

2008 

Proposta 
A inserção da escola na comunidade: desenvolvendo projetos na 

perspectiva de uma educação pelo trabalho 

Manual de 

experimentação 

Módulo de Ensino - A história da Ciência e a experimentação no Ensino 

de Química Orgânica 

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

de Química 

Manual Manual de montagem da câmara escura 

Proposta Água: uma proposta de uso e reuso 

2009 

Texto de apoio 
Construção de uma matriz de planejamento e avaliação em Ensino de 

Química - Texto de apoio ao professor de Química. 

Proposta 
Material didático para o Ensino de Química: fontes de energia - usos e 

consequências 

Proposta Aplicação de modelos qualitativos à educação científica de surdos. 

Proposta 
A Radioatividade como tema em uma perspectiva Ciência-Tecnologia-

Sociedade com foco em História e Filosofia da Ciência. 

Proposta 
Produção de papel artesanal de fibra de bananeira: uma proposta de 

Ensino de Química por projeto 

Proposta 
A história da ciência e a experimentação na constituição do 

conhecimento escolar: a química e as especiarias. 

2010 

Texto de apoio 
Estratégias de ensino-aprendizagem de conceitos relacionados ao tema 

equilíbrio químico utilizando modelagem e modelos. 

Proposta 
Fórmulas e estruturas químicas: de onde vêm? elucidação estrutural por 

análises físicas e químicas. 

Guia Orientações aos professores para o desenvolvimento de projetos nas 

escolas. 

Curso Avaliação do uso de modelos qualitativos como instrumento didático no 

Ensino de Ciências para estudantes surdos e ouvintes. 

Guia Guia com subsídios básicos para a prática pedagógica em ciências com 

alunos deficientes visuais no Ensino Médio. 

2011 

Módulo de ensino Módulo de ensino: desvendando a composição química dos alimentos e 

a sua importância para a saúde. 

Manual de 

experimentação 

Módulo didático - Atividades experimentais para aulas de ligações 

covalentes, iônicas e metálicas. 

Blog http://ensinodecienciasetic.blogspot.com/ 

 
Site http://ticparaensinodeciencias.webnode.com.br/ 

2012 
Módulo de ensino "Química para o Ensino Técnico". 

Manual de 

experimentação 

Roteiros de experimentos do livro didático química cidadã adaptados 

para deficientes visuais. 

http://ensinodecienciasetic.blogspot.com/
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2013 

Manual de 

experimentação 

Ensino de Química na Educação de Jovens e Adultos: o uso de alguns 

materiais da Construção Civil numa perspectiva politécnica. 

Texto de apoio Ensino de química e educação alimentar 

Módulo de ensino A + doce química - Módulo de apoio para professores do Ensino 

Fundamental 

Proposta Metodologia alternativa para abordagem introdutória da química 

orgânica: aplicação e avaliação de uma experiência didática. 

Fonte: Autora, 2014. 

 

 O tipo de Produto mais utilizado foi a Proposta didática, presente em doze 

dissertações; seguido pelo Texto de apoio e o Guia. O gráfico a seguir (figura 05), contempla 

todos os tipos de produtos educacionais produzidos na UnB, mostra os parâmetros percentuais 

e foi construído para expor as informações estatísticas. 

 

Figura 05. Gráfico percentual dos Produtos Educacionais do Programa de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências da Universidade de Brasília. Fonte: dados organizados 

pela autora. 
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Após a análise do gráfico (figura 05) percebe-se que a maior parte dos produtos, ou 

seja, cerca de 34%, desenvolvidos na Universidade de Brasília (UnB) consiste em proposta de 

ensino, seguido pelos textos de apoio (15%), manuais (13%), Módulos de ensino (13%) e 

Guias (10%) que são produtos educacionais no formato textual. Assim como na Universidade 

Federal do Ceara (UFC), a UnB possui uma predominância no desenvolvimento deste tipo de 

produto em suas dissertações de cursos de Mestrado Profissional na área de Química.  

Além disso, foi verificado que textos de apoio e guias também possuem grande 

representatividade dentre os produtos educacionais na UnB. Tais produtos são de fundamental 

importância para a área de ensino de ciências, haja vista que este material pode ser utilizado 

no intuito de implantar melhorias nas aulas desses cursos e facilitar a didática de ensino e de 

aprendizado dos alunos. 

Produtos no formato de Blog, Curso, Hipermídia, Site e Vídeo didático tiveram uma 

baixa expressividade no percentual total, indicando um quantitativo de 3% para cada um, o 

que representa o quantitativo de um produto para cada um desses formatos. 

 

 

5.1.3. Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) 

 

A análise dos Produtos Educacionais, gerados no Programa de Mestrado Profissional 

em Ensino de Ciências e Tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, resultou 

em oito produtos publicados desde 2009. 

 

Dentre estes produtos, desenvolvidos nesta IES, foram encontrados três tipos de 

Produtos Educacionais: Jogo, Guia e Texto de Apoio. Na tabela a seguir, estão listados, por 

ano de publicação, os títulos dos Produtos Educacionais nomeados pelos autores, nas 

dissertações, e sua referida caracterização. 

Este levantamento demonstrou que os tipos de produtos educacionais mais utilizados 

foram o Guia, presente em três dissertações; e o Jogo, também em três dissertações. Na tabela 

06, a seguir, estão listados, por ano de publicação, os títulos dos Produtos Educacionais, 

nomeados pelos autores, nas dissertações, e sua referida caracterização.  
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Tabela 06: Produtos Educacionais do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Ano de 

Conclusão 

Tipo Título do Produto 

2009 Jogos “Dominó da Química Orgânica”, “Tabuleiro da Química Orgânica”, “Macro 

Modelos Moleculares” e “Memória da Química Orgânica” 

2010 Texto de apoio Roteiros para elaboração de Blogquests de ciência dos materiais 

2012 

Guia Guia didático para o ensino da função orgânica álcool por meio de 

experimentação numa abordagem ciência, tecnologia e sociedade (CTS) 

Jogo Jogo trilha química 

Guia 
O estudo dos elementos químicos e sua identificação na abordagem Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS): perspectivas de uma aprendizagem crítica para a 

2.ª série do ensino médio 

Guia Guia didático para o Ensino de Soluções Químicas por meio da abordagem 

Ciência - Tecnologia - Sociedade (CTS) 

2013 
Proposta A química na junk food: uma proposta para o ensino de ligações químicas por 

meio do enfoque CTS 

Jogo Jogo perfil orgânico aminas: algumas sugestões de inserção na sala de aula 

Fonte: Autora, 2014. 

 

Segundo Aguiar e Cassiani (2008), um Guia Didático tem por finalidade ser um 

instrumento de orientação, no qual pode-se encontrar informações relativas ao material 

disponibilizado, definições de atividades, conteúdos de comunicação para auxílio na interação 

entre um grupo de alunos e/ou o(s) professor(es). Pode ser apresentado em formato impresso 

ou disponibilizado virtualmente em um endereço eletrônico. 

Os parâmetros percentuais e informações estatísticas podem ser analisados no gráfico 

que contempla todos os tipos de produtos educacionais produzidos na UTFPR. 
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Figura 06. Gráfico percentual dos Produtos Educacionais do Programa de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências e Tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná. Fonte: dados organizados pela autora. 

 

 

Pelo gráfico acima (figura 06), percebe-se que há uma distribuição variada na 

escolha dos tipos de produtos educacionais das dissertações defendidas nesta IES, utilizando 

como produto educacional guias de estudo e jogos predominantemente.  

O mercado mundial de jogos cresce na proporção do interesse, principalmente de 

jovens, pelas tecnologias interativas. (ALBUQUERQUE; FIALHO, 2009). A utilização desse 

tipo de material na educação e também dos chamados serious games – ou jogos sérios, em 

português – proporciona aprendizagem por meio de um objetivo específico. De acordo com o 

Relatório Final de Mapeamento da Indústria Brasileira e Global de Jogos Digitais, realizado 

pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em Fevereiro de 

2014, 

Os jogos digitais podem modificar profundamente sistema educacional, 

principalmente por oferecer, para uma nova abordagem de conteúdos e integração de 

tecnologias de ensino a crianças que tem familiaridade com a tecnologia digital e 

para as instituições de ensino. 

Os alunos submetidos a essas metodologias de ensino apresentam uma maior 

motivação e aprendem, de forma lúdica, conteúdos específicos e pensados para suas 

necessidades. (BNDES, 2014). 
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5.1.4. Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES) 

 

A análise dos Produtos Educacionais, gerados no Programa de Mestrado Profissional 

em Ensino de Ciências Exatas da Universidade do Vale do Taquari, resultaram em seis 

produtos publicados desde 2009. Estes produtos, extraídos das dissertações produzidas nesta 

IES, são propostas pedagógicas de quatro tipos: uma dinâmica de grupo, um projeto, uma 

unidade didática e três propostas.  

Na tabela 07, a seguir, estão listados, por ano de publicação, os títulos dos Produtos 

Educacionais nomeados pelos autores nas dissertações, e sua referida caracterização.  

 

Tabela 07: Produtos Educacionais do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências Exatas da Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES) 

Universidade do Vale do Taquari 

Ano de Conclusão Tipo Título do Produto 

2009 
Unidade didática Unidade didática sobre Energia 

 
Projeto Projeto “Alimentos e funções orgânicas” 

 
2010 Proposta pedagógica Proposta Experimentação e Interdisciplinaridade 

 
2011 Proposta pedagógica Proposta "Atividades experimentais no ensino de Química” 

2012 Proposta pedagógica Proposta pedagógica interdisciplinar e contextualizada sobre 

Fontes de Energia e Ambiente 

 
2013 Dinâmicas de grupo Dinâmicas de Grupo como Estratégias para a Aprendizagem 

Significativa de Polímeros Sintéticos. 

 
Fonte: Autora, 2014. 

 

O gráfico a seguir (figura 07) contempla todos os tipos de produtos educacionais 

produzidos na UNIVATES e estabelece os parâmetros percentuais e informações estatísticas 

referentes a esta instituição. 
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Figura 07. Gráfico percentual dos Produtos Educacionais do Programa de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências Exatas da Universidade do Vale do Taquari 

(UNIVATES). Fonte: dados organizados pela autora. 

 

 

Pelo gráfico acima, percebe-se que há uma predominância de dissertações defendidas 

utilizando propostas pedagógicas. A maioria dos estudantes desta instituição de ensino optam 

pelas propostas pedagógicas como produto final de suas dissertações.  

Para Ferreira et. al. (2006), é questionável a ideia de que ensinar requer 

procedimentos racionais metodologicamente orientados. Os guias didáticos tratam-se de 

meios, ou seja, regras, para se alcançar um fim determinado, que sempre é o da aprendizagem. 

Percebe-se, entretanto, que os processos de ensino e de aprendizagem não ocorrem de forma 

espontânea. Estes passam por regras externas à competência e autonomia criativa de cada 

indivíduo envolvido no processo de ensinar, e leva em conta a disponibilidade do educando 

para aprender e apreender as suas necessidades subjetivas. 

Kramer (1997) comenta que uma proposta pedagógica é um caminho, não é um 

lugar, ou seja, vai sendo construída ao longo de uma história. Segundo o autor, uma proposta 

pedagógica tem uma história que precisa ser contada, e contém uma aposta. A necessidade de 

conceber esse tipo de proposta nasce de uma realidade e de uma inquietação em busca de 

respostas. Toda proposta é situada, isto é, transmite informações sobre seus valores originais e 

de onde está sendo transmitida. Além disso, traz também experiências que relatam as 

dificuldades enfrentadas, os problemas que foram ou precisam ser superados e sua orientação. 

Neste contexto, percebe-se que os estudantes desta IES encontraram na proposta 

pedagógica uma forma de esquematizar seus questionamentos e os objetivos de suas 

dissertações indicam soluções e práticas aos problemas das pesquisas. 
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A análise do gráfico expõe a representação de produtos sob a forma de projetos, 

dinâmicas de grupo e unidade didática pelos estudantes desta IES, porém em menor escala do 

que a proposta pedagógica. 

 

5.1.5. Universidade do Grande Rio (Unigranrio) 

 

A análise dos Produtos Educacionais publicados no Programa de Mestrado 

Profissional em Ensino das Ciências da Universidade do Grande Rio, resultou em quatro 

produtos publicados desde 2009. Dentre estes, foram encontrados quatro Produtos 

Educacionais de dois tipos: Guia e Vídeo.  

Na tabela 08, a seguir, estão listados, por ano de publicação, os títulos dos Produtos 

Educacionais nomeados pelos autores, nas dissertações, e sua referida caracterização.  

 

Tabela 08: Produtos Educacionais do Programa de Mestrado Profissional em Ensino das 

Ciências da Universidade do Grande Rio (Unigranrio) 

Universidade Unigranrio 

Ano de Conclusão Tipo Título do Produto 

2009 Material didático para o 

Ensino de Química 

Ensino de Química Orgânica para Deficientes Visuais 

empregando o modelo molecular 

2010 

Guia didático para 

professores 

Seminários: Produção de conhecimento de forma colaborativa 

a respeito do assunto: leis ponderais em busca de uma 

aprendizagem significativa 

Guia didático para 

professores 

“Química em Geral” a partir de uma tabela periódica no 

Microsoft Excel: uma estratégia de ensino de química na 

educação básica 

2011 Vídeo Glossário de Química em LIBRAS 

Fonte: Autora, 2014. 

 

O tipo de Produto mais utilizado foi o Guia, presente em três dissertações. Observa-

se que a utilização de vídeos, como produto educacional, ainda tem que ser muito explorada 

por professores-estudantes, que se propõem a gerar produtos educacionais. A produção de 

vídeo educacional pode ser encontrada nesta IES.  

O percentual contemplado pelos tipos de produtos educacionais produzidos na 

Unigranrio estão expostos no gráfico a seguir (figura 08). 
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Figura 08. Gráfico percentual dos Produtos Educacionais do Programa de Mestrado 

Profissional em Ensino das Ciências da Universidade do Grande Rio (Unigranrio). Fonte: 

dados organizados pela autora. 

 

A produção de vídeos, como produto educacional tem sido pouco explorada, por ser 

uma forma de produção considerada ainda complexa. Envolve uma série de recursos que 

muitos estudantes não dispõem, como, por exemplo, equipamentos específicos de audiovisual 

para obtenção de som e imagem de qualidade, e estúdio de gravação. Além do 

desenvolvimento e criação do recurso em si, exigem-se conhecimentos técnicos como em 

roteirização, por exemplo, e um bom planejamento das etapas para organização, edição e 

divulgação do conteúdo a ser tratado no vídeo. 

É possível observar que ainda há uma predominância de guias didáticos como 

produto educacional de dissertações provenientes desta IES. Assim como a Universidade 

Federal do Ceara (UFC) e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), a 

Unigranrio apresentou o guia didático como principal produto educacional. 

Os estudantes destas universidades possuem preferência, em sua maioria, pela 

escolha do guia didático como forma de desenvolver o produto educacional em suas 

dissertações de mestrado. 

 

5.1.6. Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

 

A análise dos Produtos Educacionais, desenvolvidos no Programa de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, resultou em quatorze produtos, publicados desde 2005. Dentre estes, foram 

encontrados cinco tipos de Produtos Educacionais: Material Interativo, Proposta didática, 

Guia, Manual e Software.  
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Na tabela 09, a seguir, estão listados, por ano de publicação, os títulos dos 

Produtos Educacionais nomeados pelos autores, nas dissertações, e sua referida 

caracterização.  

 

Tabela 09: Produtos Educacionais do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Ano de Conclusão Tipo Título do Produto 

2005 

Material Interativo Tabela periódica em Braille 

Unidade Didática 

de Ensino 

Ensinando química de forma contextualizada a partir do tema 

fabricação de sabões e detergentes 

Guia Refletindo dificuldades de aprendizagem de alunos do ensino 

médio no estudo do equilíbrio químico 

2006 Proposta didática Proposta metodológica do ensino da química para alunos da zona 

rural: O estudo do Leite 

2007 Proposta didática 
A formação inicial do professor de química e o uso das novas 

tecnologias para o ensino: um olhar através de suas necessidades 

formativas 

2008 Proposta didática Opiniões sobre estágio curricular e prática de ensino na 

licenciatura em química 

2010 

Guia Análise das provas objetivas de química dos vestibulares da 

UFRN de 1997 a 2010: uma caracterização a partir das mudanças 

Proposta didática Proposta de uma sequência de atividades baseada na Resolução 

de Problemas (RP) 

Proposta didática As relações CTSA e a educação em química: uma proposta para 

a licenciatura 

Manual Experimentos que geram rejeitos químicos com metais pesados 

em escolas da educação básica 

2011 Software Objetos de aprendizagem na abordagem de conceitos químicos 

por meio de problemas 

2012 Proposta didática Unidade didática dos conteúdos relacionados à Estrutura atômica 

2013 

Proposta didática 
Educação profissional de jovens e adultos: proposta de unidade 

didática para trabalhar o conceito de reações de oxidação-

redução 

Proposta didática Dificuldades de aprendizagem em estequiometria: uma proposta 

de ensino apoiada na modelagem 

Fonte: Autora, 2014. 

 

O tipo de Produto mais utilizado foi a Proposta didática, presente em nove 

dissertações. Se levarmos em consideração, por exemplo, docentes com pouca experiência, a 

proposta didática pode trazer novos olhares e abordagens, que proporcionam inovações. Isso 
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contribui para que os processos de ensino e de aprendizado adotados tragam aos estudantes 

um contato diferenciado dos assuntos abordados. 

O gráfico a seguir (figura 09) considera todos os tipos de produtos educacionais 

produzidos na UFRN e estabelece os parâmetros percentuais e informações estatísticas 

referentes a esta instituição. 

Figura 09. Gráfico percentual dos Produtos Educacionais do Programa de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Fonte: dados organizados pela autora. 

 

A UFRN apresentou a proposta didática como principal produto educacional de suas 

dissertações de mestrado. Foi verificado também alguns tipos de produtos menos comuns em 

outras IES, como o desenvolvimento de um software de computador. Esse tipo de produto 

educacional, por ser diferenciado e mais interativo, desperta a curiosidade dos demais 

estudantes, no intuito de observar como este software foi desenvolvido e como foram 

apresentados os resultados e objetivos do estudo. 

O desenvolvimento de alternativas didáticas, como por exemplo, softwares 

educacionais no ensino de química, principalmente com a disseminação de recursos 

computacionais e o acesso cada vez maior à internet pelos estudantes, provocam mudanças 

significativas nas relações de ensino e de aprendizagem. É importante que os professores 

contribuam para o aumento de opções em termos de programas computacionais, ou até 

mesmo aplicativos para celulares, que sejam interativos e colaborativos. (SILVEIRA, 2014). 

Este cenário é motivador para o desenvolvimento deste tipo de produto educacional, 

principalmente quando este tem uma interface amigável, instiga o aprendizado colaborativo e 
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apresenta baixo custo, pois serve como complemento aos outros recursos, trazendo 

dinamismo e melhorias aos processos de ensino e aprendizagem de conceitos químicos. 

 

5.1.7. Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) 

 

A análise dos Produtos Educacionais, desenvolvidos no Programa de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências Naturais da Universidade Federal do Mato Grosso, 

resultou em três produtos, publicados desde 2012. Dentre estes, foram encontrados dois tipos 

de Produtos Educacionais: Hipermídia e Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  

A utilização de recursos hipermidiáticos é bastante importante no ensino de química, 

principalmente quando o educador possui competências e habilidades para sua apropriação 

crítica e criativa. Dessa forma, as atividades propostas conseguem não só o objetivo do 

alcance para diferentes indivíduos, mas também, cumprir o papel social da inclusão digital 

para aqueles que ainda não estão familiarizados com esse tipo de ambiente virtual. 

(VALENTE, 2011). 

O desenvolvimento de uma hipermídia deve estar correlacionada à realidade de seus 

utilizadores. Uma das principais características é a versatilidade na exploração dos assuntos e 

a possibilidade dos estudantes utilizarem o material de forma autônoma ou orientada. As 

informações conectadas e expostas por várias mídias favorecem os interesses e objetivos de 

um determinado curso. (PANSANATO; NUNES, 1999). 

Na tabela 10, a seguir, estão listados, por ano de publicação, os títulos dos Produtos 

Educacionais nomeados pelos autores, nas dissertações, e sua referida caracterização.  

Tabela 10: Produtos Educacionais do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências Naturais da Universidade Federal do Mato Grosso 

Universidade Federal do Mato Grosso 

Ano de Conclusão Tipo Título do Produto 

2012 
Hipermídia Petróleo, Biocombustíveis, Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável 

AVA Hipermídia EQUIMÍDI@ 

2013 AVA Hipermídia TermoQuim 

Fonte: Autora, 2014. 
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O gráfico a seguir, que contempla todos os tipos de produtos educacionais 

produzidos na Universidade Federal do Mato Grosso, mostra os parâmetros percentuais e 

informações estatísticas referentes às produções dos egressos desta IES. 

Figura 10. Gráfico percentual dos Produtos Educacionais do Programa de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências Naturais da Universidade Federal do Mato Grosso. Fonte: 

dados organizados pela autora. 

 

 

A análise do gráfico acima (figura 10) revela que os produtos educacionais 

desenvolvidos pelos egressos da UFMT são compostos por hipermídias. Isso mostra que os 

estudantes desta IES optam por desenvolver hipermídias em suas dissertações de mestrado. 

 

5.1.8. Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) 

 

A análise dos Produtos Educacionais, publicados no Programa de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, resultou 

em nove produtos, publicados desde 2010. Dentre estes, foram encontrados cinco tipos de 

Produtos Educacionais: Proposta didática, Oficina, Vídeos, um Site e uma Hipermídia. 

Novas estratégias para a aprendizagem interativa e colaborativa ocorrem por meio do 

consciente emprego das ferramentas pedagógicas disponíveis, como aquelas desenvolvidas 

em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), como por exemplo, fóruns de discussão, 

mensagens diretas, salas de bate-papo e portfólio. 

Na tabela 11, a seguir, estão listados, por ano de publicação, os títulos dos Produtos 

Educacionais, nomeados pelos autores, nas dissertações, e sua referida caracterização.  
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Tabela 11: Produtos Educacionais do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Ano de Conclusão Tipo Título do Produto 

2010 

Proposta didática Densidade x Forças Intermoleculares – Uma proposta de 

superação de um obstáculo epistemológico 

(AVA) Site www.kimica.pro.br 

Atividade de 

Extensão (Oficina) 

Oficina de formação continuada sobre analogias no ensino de 

química 

Proposta didática O ensino do tema polímeros na perspectiva da educação dialógica 

com enfoque CTS: Reflexões e ações 

Proposta didática Aprendizagem significativa de polaridade das moléculas 

utilizando corantes e pigmentos 

Hipermídia Hipermídia – “Radioatividade” 

2011 

Proposta didática 
Equação de autodepuração da água (Modelo de Streeter-Phelps): 

Uma abordagem dos conceitos de cinética química integrada à 

educação ambiental 

Proposta didática 

Sequência didática investigativa em aulas experimentais no ensino 

médio de química para compreensão do termo extração e os 

fatores que ocorrem durante a destilação por arraste a vapor 

aplicando o padrão argumentativo de Toulmin 

2013 Vídeos 
Vídeos de experimentos demonstrativo-investigativos: um estudo 

de signos produzidos por alunos de ensino médio sobre o tema 

combustão 

Fonte: Autora, 2014. 

 

O desenvolvimento de um cidadão – crítico, consciente, autônomo e colaborador dos 

processos educacionais – por meio da utilização de recursos midiáticos, necessita de um 

empenho do professor e interesse em buscar conhecimentos prévios, habilidades e 

competências, tais como: noções técnicas do funcionamento e recursos dos equipamentos; um 

bom planejamento das atividades; e criatividade no desenvolvimento do ambiente de 

aprendizagem colaborativa. (BERNINI, 2010). 

Foi construído um gráfico que contempla todos os tipos de produtos educacionais 

produzidos na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, através do qual, pode-se 

estabelecer os parâmetros percentuais e informações estatísticas referentes às produções 

analisadas. 
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Figura 11. Gráfico percentual dos Produtos Educacionais do Programa de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Fonte: 

dados organizados pela autora. 

 

De acordo com o gráfico (figura 11), verifica-se que a proposta didática foi o tipo de 

produto educacional mais utilizado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Isso 

mostra que os estudantes desta IES elegeram a proposta didática como forma de 

desenvolvimento de um produto educacional para suas dissertações de mestrado, assim como 

foi observado em outras IES. 

Esta ferramenta é importante para a elaboração de trabalhos no meio acadêmico, bem 

como para o desenvolvimento de materiais de aprendizado e difusão de conhecimento aos 

estudantes. 

 

 

5.1.9. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) 

 

A análise dos Produtos Educacionais gerados no Programa de Mestrado Profissional 

em Ensino de Ciências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 

Janeiro resultaram em oito produtos, publicados desde 2010. 

Foram encontrados os seguintes produtos nas dissertações produzidas nesta IES: uma 

hipermídia, um livro digital, um guia, um texto de apoio, dois projetos pedagógicos e duas 

cartilhas.  

Na tabela 12, a seguir, estão listados, por ano de publicação, os títulos dos Produtos 

Educacionais nomeados pelos autores, nas dissertações, e sua referida caracterização. 
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Tabela 12: Produtos Educacionais do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 

Ano de Conclusão Tipo Título do Produto 

2010 Hipermídia O Uso do Cinema como Ferramenta Pedagógica para o Ensino de 

Ciências na Modalidade Educação de Jovens e Adultos 

2011 

Projeto pedagógico Ensino de ciências & educação de surdos: um estudo em escolas 

públicas 

Livro Digital 

Plantas medicinais na educação de jovens e adultos: uma proposta 

interdisciplinar para biologia e química 

https://docs.google.com/a/ifrj.edu.br/file/d/0B7oN-0el26T-

VzdlRnIwNTBYLWs/edit 

Cartilha Licenciaturas de Disciplinas Pedagógicas: Uma pretensão de 

sucesso para o Ensino de Ciências 

Cartilha Ensinando/Aprendendo sobre Mapas Conceituais 

2012 

Projeto pedagógico As mídias e a alfabetização científica: uma experiência na formação 

de professores 

Guia Caderno de atividades para professores de química na educação de 

jovens e adultos 

2013 Texto de Apoio Catálogo de Ferramentas Mediais Sonoras Hipermídia para Ensino 

de Química 

Fonte: Autora, 2014. 

 

Após este levantamento, foi verificado bastante diversidade nos tipos de produtos 

educacionais utilizados, com ênfase para os materiais textuais. 

Segundo Antunes (2012), a utilização de material textual requer cuidadosa 

interpretação, ação basilar para o professor, que atua na exploração de conteúdos para 

recursos didáticos auxiliares. A importância de haver diversidade nos temas abordados, 

traduz-se na prerrogativa de que a maioria dos professores orienta o seu ensino com o suporte 

de materiais textuais. 

Sobretudo na falta de recursos alternativos disponíveis, os manuais, guias, textos de 

apoio, artigos e livros são os principais materiais que os docentes utilizam a fim de organizar 

as aprendizagens dos alunos. Estes podem ser divulgados no formato impresso ou 

disponibilizado virtualmente em um endereço eletrônico. 

O gráfico a seguir contempla os parâmetros percentuais de todos os tipos de produtos 

educacionais produzidos no IFRJ e revela estatisticamente a tendência de opção para as 

produções analisadas. 
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Figura 12. Gráfico percentual dos Produtos Educacionais do Programa de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio de Janeiro. Fonte: dados organizados pela autora. 

 

 

Por meio do gráfico (figura 12), observa-se que há uma particularidade nos produtos 

educacionais desenvolvidos nesta IES. Guias didático, texto de apoio, hipermídia e o livro 

digital obtiveram a preferência, proporcionalmente igual, dos estudantes.  

 

5.2. Produção Nacional dos Programas de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 

 

A análise dos Produtos Educacionais, publicados nos Programas de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências das Instituições de Ensino Superior estudadas, forneceu 

um panorama da produção nacional para a área de química. 

Apesar de haver predominância dos materiais de natureza textual, observa-se uma 

boa quantidade de produtos sob a forma de mídias educacionais (cerca de 18% dos produtos 

estudados). 

A tabela 13 apresenta o quantitativo geral dos produtos educacionais da área de 

Química desenvolvidos nos programas de mestrado profissional em ensino de ciências. Os 

resultados estão explicitados em conformidade com as informações contidas no Portal da 

Capes, por tipo de produto, o quantitativo levantado em cada IES pesquisada e o total. 
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Tabela 13: Quantidade dos Produtos Educacionais dos Programas de Mestrados Profissionais 

em Ensino de Ciências por tipo de produto, Caracterização Capes e IES. 

Caracterização (Capes) 
Tipo de Produto 

Educacional 

Quantidade por 

IES 

Total 

Mídias Educacionais 

Hipermídia 

UFMT 3 

18 

UFC 1 

IFRJ 1 

UnB 1 

UFMS 1 

Site ou Blog 

UFC 3 

UnB 2 

UFMS 1 

Software UFRN 1 

Livro digital IFRJ 1 

Vídeo didático 

UnB 1 

Unigranrio 1 

UFMS 1 

Propostas ensino Projeto ou proposta didática 

UFC 2 

38 

UTFPR 1 

UnB 13 

UNIVATES 6 

UFRN 9 

IFRJ 2 

UFMS 5 

Material textual 

Texto de apoio 

UFC 1 

42 

UTFPR 1 

IFRJ 1 

UnB 6 

Manual 

UnB 5 

UFC 3 

UFRN 1 

Módulo de ensino UnB 5 

Guia 

UFC 4 

UnB 4 

UTFPR 3 

Unigranrio 3 

UFRN 2 

IFRJ 1 

Cartilha IFRJ 2 

Materiais interativos 
Jogo UTFPR 3 

4 
Material Interativo UFRN 1 

Atividades de extensão 

Oficina UFMS 1 

3 
Curso 

UnB 1 

UFC 1 

Total 105 

Fonte: Autora, 2014. 
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Essa caracterização mostra os formatos mais utilizados, e aqueles que estão ainda 

necessitando de uma maior divulgação e interesse pelos professores de química. No caso de 

materiais que necessitam de financiamento para execução, como por exemplo, protótipos 

educacionais, materiais para atividades experimentais, aplicativos, jogos digitais, kits e 

similares, vemos uma baixa expressividade em termos quantitativos. 

Observa-se que a maioria dos estudos foram constituídos de materiais de natureza 

textual, o que mostra que alguns cursos de mestrado ainda não despertaram para a inclusão de 

novas técnicas e ferramentas, ou não as incentivam. Pozo (2007) destaca que a forma de 

aprender está mudando e isso exige mudanças na forma de ensinar. Produtos educacionais no 

formato de mídias ou materiais interativos poderiam servir de auxílio ao aprendizado para um 

novo perfil de estudantes. 

A adesão de novas ferramentas, e a atualização docente é retratada pelo novo 

contexto social e acadêmico, que promove a difusão do conhecimento mediante o emprego 

das mídias educacionais emergentes. 

De modo a estabelecer parâmetros e informações estatísticas, foi estabelecido um 

gráfico a partir dos dados da tabela 13, que contempla o quantitativo de todos os tipos de 

produtos educacionais produzidos pelas IES brasileiras levantadas nesta pesquisa. 

 

Figura 13. Gráfico comparativo da quantidade de cada tipo de Produto Educacional 

produzido nacionalmente nos Mestrados Profissionais em Ensino de Ciências. Fonte: dados 

organizados pela autora. 
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Por meio do gráfico na figura 13, é possível verificar que a maioria dos produtos 

educacionais desenvolvidos é constituída por projetos ou propostas didáticas. O guia didático 

também foi outro tipo de produto educacional muito utilizado. Alguns tipos de produtos, 

como software, livros digitais, materiais interativos, vídeo didático, jogos, hipermídias e 

ambientes virtuais de aprendizagem são tipos de produtos educacionais pouco explorados. 

Contribuições para a difusão do conhecimento por meio de novas mídias 

educacionais e inovações no ensino ainda são ações necessárias para alguns docentes. Para 

isso, deve-se enfrentar o desafio de agregar as novas tecnologias de informação às suas 

práticas educacionais e incentivar a produção de produtos que se utilizem das novas mídias 

educacionais. A adesão às novas mídias educacionais pode proporcionar aos estudantes a 

facilidade de acesso aos dados levantados e a agilidade na transmissão da informação e, 

consequentemente, contribuir para a difusão do conhecimento e a melhoria no ensino. 

Figura 14. Gráfico percentual dos tipos de Produto Educacional produzidos nacionalmente 

nos Programas de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências. Fonte: dados organizados 

pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propostas de Ensino 36% 
 
 
 
 
Material Textual 39% 
 
 
 
 
 
 
 
Mídias Educacionais 18% 
 
 
 
Material Interativo 4% 
 
 
Atividades de extensão 3% 
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Desse modo, o estudo contemplou um levantamento em diversos programas de 

mestrado profissional, o que torna esta pesquisa relevante para o meio acadêmico e para o 

Ensino de Ciências, em especial na área de química. O gráfico na figura 14 apresenta os 

percentuais de cada tipo de produto educacional desenvolvido. 

Os materiais textuais se apresentaram como um formato utilizado por 39% dos 

Produtos Educacionais analisados, ou seja, a maioria dos estudantes de Mestrado Profissional 

utilizam esse formato em seus produtos. Projetos ou propostas didáticas estão caracterizados 

como Propostas de Ensino e representam 36% dos produtos desenvolvidos. As Mídias 

Educacionais constituem 18% dos produtos, o que significa um percentual considerável, mas 

ainda necessitando de um maior incentivo para apresentar interesse por parte dos 

pesquisadores. Os Materiais Interativos, com 4%, e as Atividades de Extensão, com 3%, 

foram os formatos menos utilizados para o desenvolvimento dos produtos. 

Os resultados da pesquisa expostos neste capítulo, referentes aos produtos 

educacionais estudados e caracterizados, as análises gráficas foram fundamentais para 

estabelecer a utilização de cada tipo de produto desenvolvido nas respectivas IES. 

Observa-se que existem diversos tipos de produtos educacionais disponíveis 

atualmente na área de química. Isso torna relevante a produção de um produto que, sob a 

forma de banco de atividades, divulgue e exponha esses trabalhos acadêmicos. Este produto, 

fruto desta dissertação, será apresentado no próximo capítulo. 
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6. PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Todo este estudo convergiu para a produção do produto educacional “Guia de 

Produtos Educacionais na Área de Química Desenvolvidas em Programas de Mestrado 

Profissional em IES Brasileiras”. Este guia contempla informações disponibilizadas pelos 

autores das práticas estudadas ao longo da execução do trabalho. Servirá, para professores de 

química, como Guia de Práticas Educacionais, pois contém pelo menos 105 ideias a serem 

aplicadas em diversas situações.  Poderá ser utilizado como material complementar para 

inovação da abordagem dos conteúdos junto a seus estudantes. 

Os arquivos estão distribuídos em pastas (figura 15), de acordo com o tipo de 

produto Educacional: 

1. Mídias educacionais - ME 

2. Propostas de ensino - PE 

3. Material textual - MT 

4. Material interativo - MI 

5. Atividade de extensão – AE 

Figura 15. Distribuição em pastas de arquivos do Guia de Produtos Educacionais na Área de 

Química Desenvolvidas em Programas de Mestrado Profissional em IES Brasileiras. 
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A aplicação desse produto (figura 16) trará uma maior visibilidade aos trabalhos 

desenvolvidos na área de ensino em química, pois trata-se também de um banco das 

atividades didáticas disponíveis para os profissionais de educação, oriundas dos trabalhos de 

mestrados profissionais do Brasil. 

Figura 16. Capa do CD-ROM referente ao Guia de Produtos Educacionais na Área de 

Química Desenvolvidas em Programas de Mestrado Profissional em IES Brasileiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sessão Mídias educacionais – ME, são disponibilizadas 18 arquivos 

contemplando Ambientes Virtuais de Aprendizagem como Sites ou Hipermídias, Softwares, 

Livro digital e Vídeos didáticos. Em Propostas de ensino – PE, contém 37 propostas de 

ensino, que abordam temáticas, como por exemplo, Funções orgânicas, Termoquímica, 

Polímeros, Cinética Química, Forças intermoleculares, Reações de oxidação e redução, entre 

outras. Com relação ao Material textual – MT, são 43 produtos sob a forma de material 

textual, em cinco formatos: Texto de apoio, Manual, Módulo de ensino, Guia, e Cartilha. 
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Na sessão Material interativo – MI, foram catalogados um jogo sobre a tabela 

periódica, um kit contendo quatro jogos (jogo de dominó, jogo de memória, jogo de tabuleiro 

e modelos moleculares) com a temática de química orgânica, um jogo de tabuleiro sobre a 

função orgânica aminas e um material interativo abordando a temática inclusiva por meio da 

utilização e construção de uma tabela periódica em Braille. Dois cursos e uma oficina 

constituem o material referente as Atividades de Extensão - AE produzidas nas dissertações 

estudadas. 

O desenvolvimento desse guia, e a compilação dos estudos na área de química em 

uma mídia (CD-ROM), que pode ser acessível aos professores-estudantes, proporciona novas 

ideias, o que justifica sua disponibilidade e relevância. Sua importância está nas várias 

possibilidades de utilização como apoio às práticas docentes. 

Este produto poderá ser acessado junto a Coordenação do Programa de Mestrado 

Profissional da Universidade Federal do Ceará. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estudos na área de ensino tem um caráter amplamente aplicativo, ou seja, em geral 

partem de uma inquietação de professores na busca de fazer algo para melhoria dos processos 

de ensino e de aprendizagem. 

A categorização dos produtos educacionais, originados em Mestrados Profissionais 

da área de Ensino de Ciências, com base em documento de Ensino da Capes, mostrou que o 

ensino atual está passando por transformações, provenientes de novas exigências da 

sociedade. As novas relações sociais, e as mudanças, cada dia mais profundas, na sociedade e 

na forma como as pessoas se relacionam, causam uma transformação também nas relações de 

ensino. Existe uma preferência à interação entre os indivíduos, por intermédio das 

tecnologias. Além disso, os estudantes valorizam a linguagem textual e visual. Processos ou 

conceitos, atualmente, podem facilmente ser visualizados por meio de imagens ou vídeos. 

Os indivíduos são cada vez mais questionadores, e exigem aulas mais 

contextualizadas, para que, dessa forma, possam dar um significado real àqueles conceitos 

que estão sendo repassados pelos professores. As dinâmicas sociais, e a busca por conquistas 

individuais, tornam os estudantes mais autônomos e questionadores, principalmente pela 

facilidade ao acesso das informações. Até pouco tempo, a única fonte de informação para os 

alunos era transmitida verbalmente pelo professor. Agora, temos estudantes dotados de 

recursos móveis, ou com ferramentas computacionais em suas residências, nas quais é 

possível acessar opiniões ou informações. 

Essa avalanche de informações necessita de orientação para ser adequadamente 

selecionada. As ações, de aplicação de produtos educacionais, contribuem para a motivação 

dos estudantes e agentes de ensino, pois proporcionam um maior interesse nas informações, 

em especial, quando estas são contextualizadas. 

O estudo da produção acadêmica dos Mestrados Profissionais, quanto às tendências 

do ensino atual de propiciar o desenvolvimento das diversas habilidades e competências dos 

estudantes de química, mostrou o entusiasmo para o estudo e a procura por atividades 

dinâmicas, inovadoras, ou informações complementares. A aplicação desses produtos, em 

geral, facilitou a compreensão dos fenômenos químicos, o que acarreta, consequentemente, 

em um maior aprendizado por parte dos estudantes. A investigação realizada nesta pesquisa 
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demonstrou um bom acervo de produtos educacionais disponíveis para professores que 

desejam inovar em suas técnicas de ensino. 

Esta dissertação gerou, como produto, um guia, disponibilizado em CD-ROM, 

contendo informações relativas aos produtos educacionais desenvolvidos em mestrados 

profissionais de diversas instituições de ensino superior do país. Dessa forma, os professores, 

que o utilizarem, podem ter acesso a esses produtos para inovar suas práticas, ou se sentirem 

estimulados a criar novas atividades, melhorando a qualidade do ensino. 

Acredita-se que esse produto seja o início de uma nova estratégia de ensino para as 

escolas que desejam inovar, e, por meio da busca de novas ideias e produtos educacionais, 

alcançarem sucesso na melhoria do ensino em química, por meio da ampliação do 

entendimento sobre o desenvolvimento de produtos educacionais. 
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