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Descrevem-se neste texto a origem e principais características do Mestrado 
Profissionalizante em Ensino de Física da UFRGS e faz-se uma avaliação dos três anos 
de sua existência. 
 

Introdução 

 

O Instituto de Física da UFRGS oferece, desde 1968, uma área de concentração 

em Ensino de Física no mestrado acadêmico em Física, ao lado das tradicionais áreas de 

Física Teórica, Física Experimental, Física Aplicada e Astrofísica. Ao longo destes anos 

dezenas de mestres foram formados, muitos dos quais fizeram posteriormente o 

doutorado e se destacaram como pesquisadores em Ensino de Física. Paralelamente, 

consolidou-se no Instituto um grupo de Pesquisa em Ensino de Física, que é o mais 

antigo do país e um dos mais renomados.  Em que pese estes resultados positivos, o 

número de professores em exercício na escola de ensino médio que se tornou mestre 

neste programa de pós-graduação é irrisório. A quase totalidade dos mestres formados na 

área de ensino é constituída por professores universitários latino-americanos2 e por 

estudantes recém formados, que ainda não ingressaram no mercado de trabalho. Isto é 

reflexo da inadequação de nosso mestrado acadêmico ao professor em exercício, pelas 

seguintes razões: i) o conjunto de disciplinas oferecido, que visa formar um pesquisador 

em ensino de Física, não é atraente para o professor em exercício3 e ii) há grande 

                                                 
1 A maior parte das informações constantes neste documento integram – literalmente ou não – a proposta de 
criação do Programa e relatórios anuais encaminhados CAPES.  
2 O antigo Programa Institucional de Capacitação Docente (PICD) da CAPES permitiu a formação de 
vários mestres brasileiros em nosso Programa de Pós-Graduação; intercâmbios com países latino-
americanos, especialmente, Argentina, Chile e Venezuela, permitiram a formação de vários mestres 
originários destes países.  
3 Na área de concentração Ensino de Física, exigem-se três disciplinas formativas de Física (p.ex. Mecânica 
Quântica, Teoria Eletromagnética e Mecânica Estatística), que são cursadas juntamente com os estudantes 
das outras áreas de concentração, e mais três disciplinas dirigidas especificamente à pesquisa em ensino de 
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dificuldade para compatibilizar os horários de trabalho na escola com os do mestrado 

acadêmico, em que as disciplinas são ofertadas em diferentes dias da semana e nos mais 

variados horários. Este quadro não é particular do nosso programa de pós-graduação. 

Conforme apontado por Moreira (2004), o corpo de conhecimentos produzido no sistema 

de pós-graduação strictu sensu não teve ainda impacto na sala de aula e ações neste nível 

precisam ser tomadas. 

 

Motivados pelo grande desejo de professores em exercício do Rio Grande do Sul 

para sua inserção no sistema de pós-graduação strictu sensu e respaldados pela 

experiência na área de concentração em Ensino de Física no Instituto e pela criação na 

CAPES, em setembro de 2001, da área de Ensino de Ciências e Matemática, foi criado 

um Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física, na UFRGS, que oferece o curso de 

Mestrado Profissionalizante em Ensino de Física (MPEF), cuja primeira turma iniciou em 

março de 2002. 

 

Características do Mestrado Profissionalizante em Ensino de Física da 

UFRGS 

 

O MPEF visa a melhoria da qualificação profissional de professores de Física do 

nível médio, e das Licenciaturas em Física ou afins, em plena atividade no sistema de 

ensino, em termos de conteúdos específicos, de aspectos teóricos, metodológicos e 

epistemológicos do ensino da Física, e do uso de tecnologias educacionais no ensino. Por 

isto, destina-se prioritariamente a professores de Física em exercício na educação básica 

(ensinos médio e fundamental) e, como segunda prioridade, a professores de ensino 

superior que atuam nas licenciaturas em Física ou em áreas afins. Outros objetivos (Ricci, 

2004): 

- desenvolver produtos educacionais que possam provocar mudanças na prática 

docente dos professores; 

                                                                                                                                                 
Física. (Teorias de Aprendizagem, Epistemologia e Fundamentos Metodológicos para a Pesquisa em 
Ensino de Física) 



Contribuição à Mesa Redonda sobre o Mestrado Profissional  
XVI SNEF, Rio de Janeiro, 24 a 28 de janeiro de 2005 

- fomentar a integração entre a Universidade e a rede escolar, através de estágio 

supervisionado nas escolas em que os professores atuam; 

- inserir tópicos da Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio; 

- introduzir conceitos de Física no Ensino Fundamental. 

Conforme pode ser visto em na página do Programa (<http://www.if.ufrgs.br/ 

mpef>), o MPEF tem caráter de preparação profissional na área docente, focalizando o 

ensino, a aprendizagem, o currículo e o sistema escolar, sempre referenciado pela 

educação em Física. Está voltado, explicitamente, para a evolução e melhoria da 

educação em Física, seja pela ação direta em sala de aula, seja pela contribuição na 

solução de problemas educativos em Física, nos níveis médio e fundamental, e no nível 

superior na formação de professores de Licenciatura em Física ou área afim.  

Este mestrado caracteriza-se também pela terminalidade - busca preparar o 

profissional para atuar na sala de aula e no sistema - e por altos padrões de produção 

didática na área da Física para o ensino médio. Distintamente do mestrado acadêmico em 

Ensino de Física, que não tem compromisso imediato com a sala de aula e tem o 

doutorado como continuação natural, o Mestrado Profissionalizante em Ensino de Física 

visa diretamente a ação docente na sala de aula e no sistema escolar, sem comprometer o 

mestrando com a pesquisa acadêmica e com o doutorado. Obviamente, o mestrando pode 

vir a fazer doutorado e tornar-se um pesquisador na área, mas este mestrado em ensino 

não busca prepará-lo para isso.  

Por outro lado, a pesquisa acadêmica em Ensino de Física permeia o curso, 

principalmente através de projetos desenvolvidos por docentes integrantes do curso. A 

pesquisa dos mestrandos é preferentemente aplicada à sala de aula, enquanto a pesquisa 

dos docentes provê a necessária base teórica, metodológica e epistemológica a essa 

pesquisa. As áreas de concentração são Física na Educação Básica e Formação de 

Professores de Física, nas quais se desenvolvem as seguintes linhas de pesquisa: 

Atualização Curricular no Ensino Médio, Novas Tecnologias no Ensino de Física, Ensino 

de Astronomia e Física no Ensino Fundamental. 
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O mestrado deve ser concluído dentro de, no mínimo, dois e, no máximo, três 

anos, com o mestrando-professor mantendo-se em pleno exercício de atividades em sala 

de aula. Para isto, as disciplinas e atividades coletivas estão concentradas em um dia da 

semana4 (em dois turnos) e em julho e janeiro (em períodos intensivos). A orientação do 

trabalho de dissertação é feita parcialmente à distância e parcialmente em encontros na 

Universidade e em visitas ao local de trabalho do mestrando. Todas as atividades do 

mestrado são organizadas e programadas de modo a viabilizar sua conclusão no prazo 

máximo de três anos, sem que o professor mestrando se dedique exclusivamente ao 

mestrado. 

 

 A integralização curricular envolve um total de vinte e dois créditos em 

disciplinas obrigatórias, dois em estágio supervisionado e quatro em disciplinas 

opcionais. Em todas as disciplinas se busca especial atenção à transposição didática, à 

fenomenologia, à conceitualização e às questões educacionais.  

 Há uma resolução da Comissão de Pós-Graduação que estabelece que: 

“Todos os trabalhos de conclusão do Mestrado Profissionalizante em Ensino de 

Física deverão gerar um produto educacional em Física – como, por exemplo, texto de 

apoio, hipertexto, vídeo, software, livro, hipermídia, equipamento inovador – que possa 

ser reproduzido e disseminado como contribuição à melhoria do ensino de Física nos 

níveis médio e fundamental. A dissertação de mestrado deverá relatar a implementação 

desse produto, preferencialmente em condições reais de sala de aula.” 

A dissertação de mestrado tem a forma de um trabalho final de pesquisa 

profissional aplicada, na qual é relatada de modo circunstanciado a aplicação do produto 

educacional em sala de aula. 

 

 

 

                                                 
4 As aulas são às sextas-feiras para as turmas com ingresso em 2002 e 2004 e às segundas-feiras para as 
turmas com ingresso em 2003 e 2005. 
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Corpo docente e discente 

 

 O núcleo docente é composto por 15 professores, todos com graduação em Física, 

três com doutorado em Ensino de Física, quatro com doutorado em Astronomia e oito 

com doutorado em Física Teórica ou Experimental. 

 

 Para atender à grande demanda, nas duas primeiras turmas (2002 e 2003) foram 

admitidos vinte estudantes/turma, selecionados do seguinte modo. Com base na avaliação 

do histórico escolar, curriculum vitae e de uma exposição do candidato dos motivos do 

seu interesse pelo mestrado, fundamentada por escrito, selecionou-se cerca de 35 

candidatos, que foram submetidos a uma entrevista; então, definiu-se os vinte 

selecionados. A partir de 2004, o número de estudantes regulares por turma passou a ser 

dez, porém, continuou-se a fazer a seleção de vinte estudantes, com base nos critérios 

expostos. Ao final do primeiro semestre letivo, tendo por base o desempenho nas duas 

disciplinas obrigatórias cursadas, são definidos os dez estudantes que passarão a 

regulares. Os demais estudantes podem continuar cursando disciplinas como estudantes 

especiais e voltarem a se inscrever em outras seleções. Na Tabela I é apresentado o 

número de candidatos inscritos em cada uma das seleções, assim como o número de 

candidatos selecionados em cada um dos níveis de atuação (professor de nível básico – 

médio ou fundamental – nível superior ou de CEFET). 

 

Tabela I: Número de inscritos em cada uma das seleções e número de selecionados nos 

diversos níveis de atuação profissional.  

Ano Número de 

candidatos 

Número de selecionados em cada nível de atuação 

2002 162 20 nível básico 

2003 103 16 nível básico, 1 nível superior, 3 de CEFET – RS, PR, ES 

2004 72 19 nível básico, 1 nível superior. Permaneceram como regulares 

11* nível básico 

2005 91 19 nível básico, 1 nível superior  
* Aceitaram-se 11 estudantes porque houve um empate entre os últimos candidatos. 
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Na avaliação do histórico escolar, considera-se o desempenho do candidato na sua 

Instituição de origem, sem qualquer fator que leve em conta a qualidade da Instituição.  

Assim, os candidatos de nossa própria Universidade não são beneficiados nas seleções, e, 

conforme pode ser visto na Tabela II, o número de estudantes do interior do estado ou de 

outros estados é semelhante ou maior que o de Porto Alegre. 

  

Tabela II: Para cada ano de ingresso, número de selecionados de Porto Alegre e fora de 

Porto Alegre, e número de selecionados com graduação na UFRGS. 

 

Ano Porto Alegre Interior do RS ou outros estados Graduados na UFRGS 

2002 11 8 + 1 SC 7 

2003 9 9 + 1 PR + 1 ES 8 

2004 5 15 3 

2005 4 14 + 1 SC + 1 SP 0 

  

Apoio e avaliação da CAPES 

 

 A CAPES têm apoiado o Programa com a concessão de uma verba de custeio e 
bolsa para doze mestrandos. Estas bolsas se originaram de uma quota inicial de 4 bolsas 
de mestrado, que foram subdivididas em três bolsas, de modo que o valor correspondente 
a cada bolsista é 1/3 do valor usual de uma bolsa de mestrado. Por outro lado, não é 
exigido dedicação exclusiva do bolsista, de modo que os professores mantêm, com a 
anuência da CAPES, seus contratos de trabalho. 
 

 O Programa tem sido bem qualificado na avaliação da CAPES, tendo recebido 

nota quatro quando de sua abertura e na avaliação realizada dois anos depois, atingiu a 

nota máxima, cinco.  

 

Avaliação sobre alguns dos aspectos do Programa 

 

i) definição de projetos   

Para definição do orientador de cada mestrando, a Coordenação do programa 

entrevista individualmente cada um dos estudantes, para avaliar a viabilidade do projeto 
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de interesse, e sugere o orientador em função do tema de interesse do mestrando e da 

disponibilidade dos orientadores, de modo que um mesmo orientador não seja designado 

para orientação de mais de dois estudantes de uma mesma turma. Este procedimento 

mostrou-se eficaz, sendo necessários pouquíssimos ajustes posteriores.  As entrevistas 

mostraram que a maior parte dos mestrandos definiu seu projeto de pesquisa em função 

dos novos conhecimentos adquiridos nas disciplinas. Por isto, tanto o sistema de 

entrevista quanto o de designação dos orientadores deverá ser mantido, porém as 

entrevistas deverão ser feitas uma vez transcorrido um semestre e meio, para que os 

estudantes tenham possibilidade de abrir seus horizontes antes de definirem seu projeto 

de mestrado.  

 

ii) estágio de docência 

Dada a particularidade deste mestrado, dedicado prioritariamente a professores em 

exercício no ensino médio, o estágio de docência é realizado junto às escolas em que 

atuam, envolvendo alunos de ensino médio. Os docentes do Programa supervisores dos 

estágios observam, no mínimo, seis atuações dos mestrandos, professores nas escolas. 

Estas visitas, além de fortalecer a interação Universidade-Escola, têm propiciado ao 

nosso corpo docente uma vivência no meio escolar, anteriormente somente 

experimentada pelos professores que ministram a disciplina de prática docente da 

graduação. 

 

iii) atividades extras 

São oferecidos, em horários extra-classe, seminários nos dias em que os 

mestrandos se encontram na Instituição, ministrados por pesquisadores em Física 

Teórica, Experimental e Ensino de Física. Tais seminários visam: propiciar uma 

integração entre os mestrandos e o corpo docente; propiciar um contato entre 

pesquisadores em Física e professores do ensino médio (mestrandos); apresentar alguns 

dos temas atuais de pesquisa em Física que são desenvolvidos em nosso Instituto e os 

respectivos laboratórios, que são visitados, e propiciar ao mestrando o contato com 

pesquisadores de outras instituições5. 

                                                 
5 A oferta de seminário por pesquisadores de outras instituições foi insuficiente para a turma de 2002.  
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iv) aproveitamento de vagas ociosas 

Quando os estudantes regularmente inscritos no curso não preenchem o número 

de vagas disponíveis nas disciplinas opcionais, as vagas remanescentes têm sido 

oferecidas, e ocupadas, por professores da rede de ensino. O número de interessados tem 

superado o número de vagas disponíveis. 

 

v) Plataforma de EAD 

 O uso de uma plataforma de EAD, TelEduc, tem se mostrado valioso como 

suporte ao trabalho colaborativo - dos estudantes e corpo docente – quer em  disciplinas 

do curso, que são todas presenciais, quer no desenvolvimento do trabalho de conclusão. 

 

 vi) apoio aos projetos de Astronomia 

 O Planetário da UFRGS e o Observatório Educativo Intinerante (OEI), que conta 

com uma van equipada com telescópio e outros instrumentos, têm como diretores 

membros do nosso corpo docente, e têm dado apoio aos projetos de nosso Programa, na 

forma de sessões especiais no planetário ou levando à van em locais apropriados para o 

desenvolvimento de projetos de mestrado. 

 

Resultados atingidos até janeiro de 2005 

Cinco estudantes concluíram o mestrado e outros nove devem concluí-lo até 

meados de março, quando completarão o prazo de três anos6.  Há quatro trabalhos, com 

mestrandos como co-autores, publicados ou aceitos para publicação na Revista Brasileira 

de Ensino de Física. Foram ofertadas quatro oficinas para professores ou estudantes do 

ensino básico, tendo mestrandos como ministrantes. Neste Simpósio (XVI SNEF) há 

treze contribuições de mestrandos, orais ou na forma de pôster, e cinco deles 

compareceram ao evento. Ao longo deste ano, Ano Mundial da Física, serão oferecidas 

                                                 
6 Três estudantes com ingresso em 2002 desistiram e dois foram excluídos porque foram reprovados em 
três disciplinas. O Regimento do curso prevê a exclusão no caso de três reprovações. Um estudante da 
turma de 2002 ingressou em maio daquele ano e deverá terminar até maio do corrente ano.  
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no Instituto de Física da UFRGS diversas oficinas para professores ou estudantes do 

ensino básico, com a participação de mestrandos e mestres.  

Além destes resultados objetivos, consideramos relevante que resultados de 

pesquisas educacionais começam a ser levados à sala de aula, não somente por sua 

consideração nos projetos de mestrado, mas também em relação a outros tópicos 

ministrados pelos mestrandos e abordados nas disciplinas do MPEF. As fontes de 

consulta dos mestrandos no preparo de suas aulas se ampliaram, passando a incluir livros 

de nível mais elevado e revistas especializadas em ensino de Física. 

Comentários finais 

O Programa tem se desenvolvido dentro do esperado no que tange às atividades 

didáticas, desempenho dos estudantes e resultados atingidos. O tempo de duração do 

mestrado, embora ainda esteja dentro da previsão inicial (de 2 a 3 anos), deverá superar o 

valor médio de dois anos e meio. Isto se deve a dois motivos: o exercício da profissão 

durante o período de mestrado e a nossa exigência de que o estudante produza um 

produto educacional, implemente-o em condições de sala de aula e relate 

circunstanciadamente sua aplicação em sua dissertação de mestrado. Entendemos que 

esta exigência é desejável e preferimos mantê-la e preservar a qualidade dos trabalhos, 

ainda que a duração média do mestrado supere as expectativas da comunidade. 

Do ponto de vista docente, cremos que a experiência tem sido extremamente 

válida, inclusive permitindo boa integração entre físicos, pesquisadores em ensino de 

Física e professores de Física. Nos atrevemos a sugerir que outros Institutos ou 

Departamentos de Física deveriam oferecer mestrados profissionalizantes em ensino de 

Física.    
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