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EDITORIAL

A nova �area de Ensino de Ciências e Matem�atica

na CAPES e o mestrando em ensino

Nos �ultimos 30 anos as �areas de Ensino de F��sica,
Qu��mica, Biologia e Educa�c~ao Matem�atica vêm cres-
cendo e se de�nindo dentro de suas especi�cidades no
Brasil e em muitos outros pa��ses. No nosso caso, em
particular atrav�es de agências de fomento �a pesquisa
e �a forma�c~ao de recursos humanos, como o CNPq e a
CAPES, consolidaram-se, ao longo desse tempo, comu-
nidades de pesquisadores em Educa�c~ao em Ciências e
Matem�atica muito atuantes e reconhecidas internacio-
nalmente. Parte dessa consolida�c~ao se deve �a cria�c~ao
de mestrados e doutorados em Educa�c~ao em Ciências
e Matem�atica, os quais, em geral, eram �areas de con-
centra�c~ao de programas de mestrado e doutorado em
Educa�c~ao ou, como �e o caso da F��sica, de programas de
p�os-gradua�c~ao em �areas cient���cas.

Uma vez consolidadas, nada mais natural que
as �areas de Ensino de Ciências e Educa�c~ao matem�atica
alcan�cassem, mais cedo ou mais tarde, independência
em rela�c~ao �as �areas de Educa�c~ao, F��sica, Qu��mica, Bi-
ologia e Matem�atica. Foi o que aconteceu na CA-
PES: criou-se, em setembro do ano passado, a �area de
Ensino de Ciências e Matem�atica que abrigar�a novos
programas de p�os-gradua�c~ao em Ensino de Ciências e
Educa�c~ao Matem�atica, bem como aqueles j�a existentes
que venham a optar por essa nova �area.

Portanto, programas de mestrado e/ou douto-
rado em Ensino de Ciências e/ou Educa�c~ao Matem�atica
ser~ao apreciados e avaliados pela rec�em criada �area de
Ensino de Ciências, por�em a expectativa �e que sur-
jam tamb�em mestrados em Ensino de Ciências e Ma-
tem�atica, ou seja, mestrados (pro�ssionais) para profes-
sores de Ciências e Matem�atica. A nova �area est�a esti-
mulando a cria�c~ao de mestrados para professores, mes-
trados que tenham car�ater de prepara�c~ao pro�ssional
na �area docente, focalizando o ensino, a aprendizagem,
o curr��culo, a avalia�c~ao e o sistema escolar. Tais mes-
trados dever~ao estar sempre voltados, explicitamente,
para a evolu�c~ao do sistema de ensino, seja pela a�c~ao di-
reta em sala de aula, seja pela contribui�c~ao na solu�c~ao
de problemas dos sistemas educativos, nos n��veis funda-
mental e m�edio, e no n��vel superior na forma�c~ao de pro-
fessores das Licenciaturas de Ciências e Matem�aticas.

O mestrado em ensino dever�a ser espec���co
para cada �area de conhecimento; por exemplo, Ensino
de Matem�atica, Ensino de Ciências (podendo, neste
caso, ser ainda mais espec���cos, i.e., Ensino de F��sica,
de Qu��mica, de Biologia). Diferentemente do mestrado
acadêmico que focaliza a pesquisa acadêmica e a pre-
para�c~ao para o doutorado, o mestrado em ensino dever�a

caracterizar-se pela terminalidade, preparando o pro�s-
sional para atuar na sala de aula e no sistema escolar,
e por altos padr~oes de produ�c~ao t�ecnica e cient���ca,
sendo avaliado por crit�erios condizentes com essa carac-
teriza�c~ao. Naturalmente, esse car�ater de terminalidade
n~ao signi�ca que os egressos n~ao possam fazer douto-
rado. Signi�ca, simplesmente, que n~ao dever�a ser este
o objetivo do mestrado em ensino.

O curr��culo do mestrado em ensino dever�a con-
templar, necessariamente 1) forma�c~ao na �area espec���ca
atrav�es de disciplinas, com ementas pr�oprias, direcio-
nadas ao ensino, enfatizando a conceitualiza�c~ao, a fe-
nomenologia e a transposi�c~ao did�atica; 2) forma�c~ao
did�atico-pedag�ogica relevante �a especi�cidade da �area,
destacando vis~oes contemporâneas de ensino, apren-
dizagem, curr��culo, avalia�c~ao, e uso de novas tecnolo-
gias; 3) pr�atica docente supervisionada, mesmo tendo
em conta que o programa destina-se a docentes j�a em
atua�c~ao na sala de aula; 4) elabora�c~ao de um traba-
lho �nal de pesquisa pro�ssional, aplicada, ou relat�orio
t�ecnico descrevendo o desenvolvimento de processos ou
produtos de natureza educacional, visando �a melhoria
do ensino na �area espec���ca, sugerindo-se fortemente
que, em forma e conte�udo, este trabalho se constitua
em material que possa ser utilizado por outros pro�ssi-
onais. Este trabalho ser�a avaliado por uma banca exa-
minadora na qual recomenda-se a participa�c~ao de um
membro externo.

O corpo docente dever�a ser constitu��do, exclusi-
vamente, de doutores em ensino da �area espec���ca, dou-
tores na �area espec���ca ou a�m e doutores em Educa�c~ao
ou Psicologia da Educa�c~ao ou �area a�m. Assim, em um
programa de mestrado em Ensino de F��sica, por exem-
plo, o corpo docente estar�a constitu��do de doutores em
Ensino de F��sica, doutores em F��sica ou �area a�m e dou-
tores em Educa�c~ao ou Psicologia da Educa�c~ao ou �area
a�m. O n�ucleo docente (NRD6) dever�a estar formado
por doutores em ensino da �area espec���ca ou doutores
com atua�c~ao pro�ssional em ensino de �area espec���ca.
O curso poder�a estar inserido em um Programa de
P�os-Gradua�c~ao em Ensino de Ciências e Matem�atica.
Este programa poder�a estar localizado em uma determi-
nada unidade universit�aria; poder�a, tamb�em, ser inter-
unidades ou, ainda, interinstitucional. Em todos os ca-
sos, �e preciso que o programa envolva pelo menos uma
unidade com reconhecida capacidade de pesquisa e p�os-
gradua�c~ao, segundo crit�erios da CAPES.

A dura�c~ao desse mestrado dever�a ser de no
m��nimo dois anos (m�aximo três anos), preferencial-
mente mantendo o docente na sala de aula. Para isso,
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pode-se oferecer disciplinas e atividades em hor�arios
vespertinos ou noturnos, concentradas em um ou dois
dias semanais ou per��odos intensivos em julho, janeiro
e fevereiro desde que n~ao exclusivamente. Fica aberta
a possibilidade de ensino �a distância, desde que n~ao
exclusivamente, ou seja essa possibilidade dever�a, obri-
gatoriamente, contemplar per��odos presenciais que cor-
respondam a uma por�c~ao signi�cativa da carga hor�aria
total do curso.

Os professores mestrandos dever~ao ter alguma
forma de apoio (redu�c~ao de carga hor�aria e/ ou bolsa,
por exemplo) que viabilize sua participa�c~ao; sabe-se que
os professores em exerc��cio no ensino b�asico têm elevada
carga hor�aria, e �e para eles que o mestrado em ensino se
destina primordialmente, de modo que �e, indispens�avel,
viabilizar sua participa�c~ao n~ao s�o atrav�es de hor�arios
especiais ou ensino �a distância. Em se tratando de bol-
sas, visto que o docente dever�a permanecer em servi�co,
as mesmas dever~ao ter o car�ater de ajuda de custo e
equivaler a uma fra�c~ao | um ter�co, por exemplo |

do valor das bolsas de mestrado acadêmico que sup~oem
dedica�c~ao exclusiva.

Estamos, portanto, diante de uma nova op�c~ao
para a forma�c~ao continuada de professores. A CAPES
que tem uma longa tradi�c~ao de apoio ao Ensino de
Ciências e Matem�atica, principalmente atrav�es de bol-
sas de mestrado e doutorado, do SPEC/PADCT e do
PR�O-CIÊNCIAS, estimula agora a cria�c~ao de mestra-
dos em ensino para professores dessas �areas.

Naturalmente, a rigorosa avalia�c~ao da CAPES
aplicar-se-�a aos mestrados em Ensino de Ciências e Ma-
tem�atica. Tais mestrados dever~ao ser diferentes dos
mestrados acadêmicos, n~ao mais f�aceis.
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