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EDITORIAL 
 

 

Neste mês de abril, o Bo-

letim PPGEFHC dá desta-

que aos eventos científi-

cos previstos para 2013. 

Quando recomeça o ciclo 

de um novo ano, re-

começam as preparações 

para os Encontros, Con-

gressos, Simpósios e 

outras atividades. Para 

que o leitor programe com 

antecedência a sua partici-

p a ç ã o ,  o  B o l e t i m 

PPGEFHC disponibilizou 

uma lista de eventos até 

outubro deste ano. Outro 

destaque desta edição é o 

Especial Atenção Pro-

fessor de Ciências, que 

preparou a divulgação de 

informações interessantes 

a professores da educa-

ção básica. Materiais e 

sugestões para a próxima 

edição podem ser en-

viados ao e-mail bo-

letimppgefhc@gmail.co

m até o dia 30 de abril. 

Boa leitura! 
 

 

 

http://agencia.fapesp.br/17051
http://www.premiojosereis.cnpq.br/
http://www.concurso.univasf.edu.br/
http://www.uftm.edu.br/concurso/index.php?edital=116
http://portal.ufam.edu.br/attachments/article/492/Concursos_%20Edital_08-2013_carreira%20ATUAL%C3%8DSSIMO.pdf
http://portal.ufam.edu.br/attachments/article/492/Concursos_%20Edital_08-2013_carreira%20ATUAL%C3%8DSSIMO.pdf


TESE DE DOUTORADO 

LAÉRCIA MARIA BERTULINO DE MEDEIROS  

 

 
Possui graduação em Licenciatura Em Psicologia pela Universidade Estadual da Paraíba 
(1991), com Habilitação Em Psicogia Escolar\ Educacional pela Universidade Estadual da 
Paraíba (1992) e Mestrado Interdisciplinar Em Ciências da Sociedade pela Universidade 
Estadual da Paraíba (2002). Doutora do DINTER em Ensino, História e Filosofia das Ciências 
- UFBA\UEFS\UEPB. É professora titular da Universidade Estadual da Paraíba. Tem ex-
periência na área de Educação, com ênfase em Formação do Professor, atuando principal-
mente nos seguintes temas: professores, concepções, teoria, prática e currículo. Atual-
mente é Coordenadora Adjunta do Curso de Psicologia da Universidade Estadual da 
Paraíba, assim como Coordenadora da Licenciatura em Geografia a Distância - UEPB/UAB/
MEC/CAPES. 
 

O objeto dessa pesquisa foi a Análise de 

Conteúdo do Discurso Pedagógico de Pro-

fessores Formadores de um curso de Licen-

ciatura em Física. As atuais temáticas de for-

mação do docente e professor formador do 

ensino superior são insuficientes para o con-

hecimento teórico das concepções 

pedagógicas. Isto mostra sua relevância no 

âmbito da Educação, e, particularmente, no 

recorte aqui realizado. Esta é uma pesquisa 

qualitativa, realizada com vinte professores 

formadores efetivos do curso de Licenciatura 

em Física da Universidade Estadual  da 

Paraíba (UEPB), Campus I, Campina 

Grande – PB. Para a coleta de dados foram 

utilizados: o teste de Associação Livre de 

Palavras, os Planos de Curso e os Memo-

riais Descritivos dos docentes, além do Pro-

jeto Político Pedagógico (PPP) vigente. 

Os dados obtidos foram analisados através 

da Técnica de  Análise de Conteúdo (Bardin, 

1987). Diante disso, foi verificada a pre-

dominância do pensamento tecnicista com 

pouca centralidade no discurso pedagógico, 

mas com permanência e ênfase no conheci-

mento da área da Física com certas inter-

faces em outras áreas de conhecimento, 

constatadas tanto nas associações de pa-

lavras e planos de curso como em memo-

riais. Em relação ao discurso do PPP o las-

tro teórico ajusta-se aos princípios da educa-

ção problematizadora, porém constatou-se 

ao se falar no ensino de ciências a du-

biedade dos discursos e da relação com o 

contexto social, superficializando um pensar 

pedagógico crítico. 

 

Palavras-chave:  Análise de Conteúdo. Pro-
fessores Formadores. Licenciatura em 
Física.   

ANÁLISE DE CONTEÚDO DO DISCURSO PEDAGÓGICO  
DOS PROFESSORES FORMADORES DE UM  

CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA  

https://sites.google.com/site/enapehc/


ESPECIAL: ATENÇÃO PROFESSOR DE CIÊNCIAS! 

A 3a edição da Google Science Fair quer encontrar os jovens mais brilhantes e revolucionários do 
mundo, com idades entre 13 e 18 anos, que tenham um método científico capaz de solucionar algum 
problema global. Brasileiros são muito bem-vindos. Para participar, o estudante terá que criar uma con-
ta do Google e enviar o seu projeto que poderá ser escrito em 13 idiomas, inclusive português pelo site 
até o dia 30 de abril, data limite das inscrições. Em junho, serão selecionados os 90 finalistas, sendo 30 
das Américas, 30 da Ásia e do Pacífico e 30 da Europa, Oriente Médio e África. No dia 23 de setembro, 
os 15 melhores projetos serão levados para a sede do Google, em Mountain View, Califórnia, onde 
passarão por um painel de juízes internacionais que escolherão o vencedor. 
 
SAIBA MAIS AQUI: http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=86179 

 
O tempo passado na Internet pode ser voltado para o aprendizado e a aquisição de conhecimentos. Há 
diversos sites que incentivam o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes, ampliando o 
seu universo cultural. Combinando informação com diversão, eles são, também, um excelente passa-
tempo, que podem entreter e divertir os jovens. “Há conteúdos muito ricos na internet, para todas as 
idades. Acessando sites adequados para a faixa etária, crianças e adolescentes poderão aproveitar o 
que há de melhor na rede”, diz Helena Cortês, professora da Faculdade de Educação da PUC-RS. A 
equipe do Educar para Crescer fez uma lista de sites educativos para crianças e adolescentes e solici-
tou a avaliação de seis especialistas em Educação. Veja a seleção de sites para crianças e adolescen-
tes avaliados pelos educadores. Preste atenção às recomendações e veja as  possibilidades para tra-
balhar com seus estudantes! 
 
SAIBA MAIS AQUI: http://canaldoensino.com.br/blog/educadores-apontam-sites-com-conteudos-
educativos-para-criancas 

 
Museus são repositórios de História e se comunicam por meio de acervos, informação e arte. O Canal 
do Ensino preparou uma lista de 50 museus que podem ser visitados pela internet.  
 
 
SAIBA MAIS AQUI: http://canaldoensino.com.br/blog/50-museus-virtuais-para-voce-visitar 

http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=86179C:/Users/pc/Documents/BIBLIOTECA%20DE%20MARIANA
http://canaldoensino.com.br/blog/educadores-apontam-sites-com-conteudos-educativos-para-criancas
http://canaldoensino.com.br/blog/educadores-apontam-sites-com-conteudos-educativos-para-criancas
http://canaldoensino.com.br/blog/50-museus-virtuais-para-voce-visitar


 *   Algum outro evento esse ano?Nos envie um e-mail. 

http://www.entomologiacultural.com.br
http://encontrodefilosofiausp.blogspot.com.br/
http://encontrodefilosofiausp.blogspot.com.br/
http://www.gepease.com.br/esea/index.html
http://xvebem.galoa.com.br/node/15
http://www.icpe2013.org/
http://abfhib.org/Encontro.html
http://www.sbenbio.org.br/
mailto:congresso@sbsociologia.com.br
http://www.ieeeghtc.org/author-central/author-guidance/
http://www.ieeeghtc.org/author-central/author-guidance/

