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“A questão crucial da educação, portanto, é a 
formação do educador. ‘Como educar os 
educadores?’ Imagine que você quer ensinar a 
voar. Na imaginação tudo é possível. Os mestres 
do voo são os pássaros. Aí você aprisiona um 
pássaro numa gaiola e pede que ele o ensine a 
voar. Pássaros engaiolados não podem ensinar 
o voo. Por mais que eles expliquem a teoria do 
voo, só ensinarão gaiolas.” 
 
 (Formação do Educador – Rubem Alves) 
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RESUMO 

 
 
O campo de formação de professores vem sendo amplamente discutido há décadas, 
identificando-se, assim, a necessidade de reformulação do ensino para que atenda às demandas 
atuais da educação. Dessa forma, os resultados de diversas pesquisas relacionadas à formação 
inicial e continuada de professores podem ser os responsáveis por mudanças significativas que 
estão ocorrendo no âmbito de políticas públicas de ensino. Um exemplo disso é a adequação 
dos Planos Pedagógicos e da matriz curricular de cursos de licenciatura, por meio das Diretrizes 
Curriculares Nacionais. Especificamente, no caso da física, o professor deve ser capaz de 
contextualizar o ensino, tendo a abordagem de problemas associadas às atividades de 
investigação. Assim, esse trabalho buscou investigar como as práticas experimentais são 
abordadas, inicialmente, em dois cursos de licenciatura em Física do estado do Rio de Janeiro, 
no CEFET campus Petrópolis (no interior do estado) e no IFRJ campus Nilópolis (na Baixada 
Fluminense). Para tal foram adotadas duas formas de coleta de dados, a primeira a partir da 
análise das ementas das disciplinas contidas na matriz curricular do curso, que foram avaliadas 
a partir de mapas conceituais à luz da Teoria da Aprendizagem Significativa, servindo assim 
como organizador de conceitos; e a segunda, por meio da aplicação para docentes de 
questionários e entrevistas relacionadas à experimentação. Ambas as atividades que 
envolveram os docentes foram analisadas pela metodologia de Análise Textual Discursiva, com 
suas respostas categorizadas e interpretadas. Contudo, a partir dessa etapa, apenas os docentes 
do curso do IFRJ participaram, como será apresentado e justificado nos resultados no item das 
características encontradas no processo de análise documental deste curso. Percebeu-se durante 
a interpretação dos dados que tal curso era o mais apropriado, pois estava ao encontro das 
necessidades de investigação. Ao final do processo de apreciação dos dados, identificou-se, 
tanto nos documentos oficiais do curso como nas respostas dos docentes, um movimento no 
sentido de se trabalhar a experimentação de forma significativa para o aluno. Todavia, também 
foi observado pelas respostas de alguns docentes, que estes por mais que entendam o papel da 
experimentação em um curso de formação, acabavam utilizando-a, muitas vezes, como mero 
ilustrador de conceitos e/ou comprovação da teoria. 

Palavras-chave: Ensino de física. Formação de professores. Experimentação. Aprendizagem 
Significativa. 
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ABSTRACT 
 

 
The field of teacher training has been widely discussed for decades, thus identifying the need 
to reformulate teaching to meet the current demands of education. Thus, the results of several 
researches related to initial and continuing teacher education may be responsible for significant 
changes that are occurring within the context of public education policies. An example of this 
is the adequacy of the Pedagogical Plans and the curricular matrix of undergraduate courses, 
through the National Curricular Guidelines. Specifically, in the case of physics, the teacher 
should be able to contextualize teaching, taking the approach of problems associated with 
research activities. Thus, this work sought to investigate how the experimental practices are 
initially addressed in two undergraduate courses in physics in the state of Rio de Janeiro, 
CEFET campus Petrópolis (in the interior of the state) and in the IFRJ campus Nilópolis (in the 
Baixada Fluminense). For this, two forms of data collection were adopted, the first one based 
on the analysis of the curriculum of the subjects contained in the curricular matrix of the course, 
which were evaluated from conceptual maps in the light of Significant Learning Theory, thus 
serving as an organizer of concepts ; and the second, through the application to teachers of 
questionnaires and interviews related to experimentation. Both activities that involved the 
professors were analyzed by the Discursive Textual Analysis methodology, with their 
categorized and interpreted answers. However, from this stage, only the professors of the IFRJ 
course participated, as will be presented and justified in the results in the item of characteristics 
found in the documental analysis process of this course. It was understood during the 
interpretation of the data that this course was the most appropriate, because it met the needs of 
research. At the end of the process of data appreciation, a movement was identified, both in the 
official course documents and in the teachers' responses, in order to work the experimentation 
in a meaningful way for the student. However, it was also observed by the answers of some 
professors who, however much they understood the role of experimentation in a training course, 
ended up using it often as a mere illustrator of concepts and / or proof of theory. 
 
Keywords: Physics teaching. Teacher training. Experimentation. Meaningful Learning. 
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CAPÍTULO I - COMPREENDENDO O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

“Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino.” 

(Paulo Freire) 

 

 Não foi fácil encontrar com precisão motivos que me trouxeram até o mestrado em 

Ensino de Ciências. Ao terminar a graduação muitos medos relacionados a questões 

profissionais emergiram. A falta de oferta de bons empregos em uma cidade do interior do 

estado do Rio de Janeiro e a carreira tão desvalorizada do professor, a apreensão de uma mulher 

iniciante como professora de física entrando em um mundo majoritariamente masculino e com 

professores que tinham da minha idade o seu tempo de profissão. Mas, o pior de todos os medos 

era o de não conseguir extrair dos meus alunos o prazer de estudar física.  

 E a partir desse medo que decidi procurar um mestrado e me aprofundar nas questões 

relacionadas ao ensino de física. O primeiro processo seletivo aberto nesse período foi o do 

IFRJ e em Ensino de Ciências. Fiz o processo seletivo e passei! Fiquei tão contente em 

conseguir a aprovação na primeira tentativa que logo fui fazer a matrícula. Então, veio a dúvida 

de “o que especificamente pesquisar?”. E a partir daquele meu medo, me vieram algumas ideias. 

Me lembrei dos estágios da graduação em que aulas com alguns diferenciais eram planejadas 

para serem aplicadas na escola básica. Geralmente, essas aulas continham atividades práticas e 

esse era o “diferencial” da aula.  

 
Figura 01: Atividade experimental aplicada na escola no período do estágio da graduação. 
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 Contudo, eu sempre me questionei se isso era mesmo um diferencial. Afinal, a história 

da física e de toda a ciência desde sempre apontam esse caráter experimental da disciplina. 

Acreditava e acredito que os experimentos deviam fazer parte de todos os conteúdos abordados 

na escola, pois além desse caráter prático da ciência, o experimento tem um potencial 

pedagógico enorme que permite envolver conhecimentos de diferentes áreas. 

 Foi nesse momento que decidi que minha pesquisa seria relacionada às atividades 

experimentais. Não sabia exatamente como, mas sabia o que queria “olhar mais de perto”. E, 

após inúmeras conversas com a minha orientadora consegui definir como pesquisaria sobre a 

experimentação. Pensei em como a prática experimental é abordada no período de formação do 

professor, tanto nas matérias específicas de física quanto naquelas relacionadas à prática 

docente. Pronto, o tema eu já tenho! Depois fomos desenhando todo o caminho metodológico 

a ser seguido, definimos os objetivos e mão na massa, vamos pesquisar! 
 

 

1.1 INTRODUÇÃO 
 

 O ensino de Física é motivo de constante preocupação entre professores e pesquisadores 

da área de Ensino, sendo assim objeto de diversas pesquisas (CARVALHO (2011); QUEIROZ 

(2012); NARDI e MARCHAN (2016), NARDI e CORTELA (2015)) entre outros que em sua 

maioria buscam contribuir para um ensino contextualizado, significativo e que atenda às 

demandas encontradas tanto pelos docentes quanto pelos alunos.  

 Muitas dessas pesquisas estão relacionadas à formação inicial de professores, 

evidenciando a atual necessidade de discussões acerca dessa temática. Também dentro dessa 

linha, são apontados importantes movimentos nas políticas públicas, que buscam fomentar 

práticas pedagógicas que deem conta das novas demandas e desafios presentes no processo de 

formação docente.  

 Visando atender a essas novas expectativas, no início dos anos 2000, em relação aos 

cursos de graduação, foram aprovadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de 

Professores da Educação Básica em nível Superior, de graduação plena (Parecer CNE/CP 

09/2001 e Resolução 01/2002) e, de forma específica, as Diretrizes Curriculares para os cursos 

de Bacharelado e Licenciatura em Física (Parecer CNE/CES 1304/2001 e Resolução CNE/CES 

09/2002), “ambas com o intuito de adequar os cursos de formação de professores ao que estava 

sendo solicitado nos referidos documentos”. (NARDI; CORTELA, 2015, p.8).  
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 Ainda com o intuito de atender às demandas presentes na escola básica e no processo 

de formação do professor que nela atuará, há uma nova resolução (CNE/CP 01/2015), lançada 

em 1º de julho de 2015 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial 

em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e 

cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada.  

 O Parecer CNE/CP 09/2001 expõe, dentre outros aspectos abordados, como problemas 

a serem superados, a dicotomia entre os conteúdos pedagógicos e os conteúdos específicos. De 

acordo com o parecer: 

 
Nos cursos atuais de formação de professor, salvo raras exceções, ou se dá grande 
ênfase à transposição didática dos conteúdos, sem sua necessária ampliação e 
solidificação – pedagogismo, ou se dá atenção quase que exclusiva aos conhecimentos 
que o estudante deve aprender – conteudismo, sem considerar sua relevância e sua 
relação com os conteúdos que ele deverá ensinar nas diferentes etapas da educação 
básica (BRASIL, 2002, p. 21). 
 

 Nessa perspectiva, inúmeros trabalhos apresentam a necessidade de mudanças na 

formação de professores frente aos desafios que se apresentam para uma nova e atualizada 

formação, como Schön (2000), Contreras (2002), Pimenta (2002), Libâneo (2003), Nóvoa 

(2011), Gatti (2011), Nardi e Camargo (2015) e vários outros.  

 Uma das hipóteses apontadas na literatura para uma possível reestruturação do ensino 

de ciências/física, sobretudo nos cursos de formação, advém da superação da dicotomia entre 

os conteúdos pedagógicos e os conteúdos específicos. Nessa perspectiva encontram-se as 

atividades experimentais, uma vez que elas são atividades que possuem a capacidade de unir 

teoria e prática e saberes de diferentes áreas, de forma contextualizada e significativa. 

 Libâneo (2003) destaca que os cursos de licenciatura devem estar voltados à formação 

de um professor capaz de ajustar sua didática às novas realidades da sociedade, do 

conhecimento, do aluno, dos diversos universos culturais e dos meios de comunicação.  

 Para isso, a utilização da experimentação como um recurso didático pode propiciar uma 

prática interdisciplinar, uma vez que ela busca incorporar nas disciplinas, muitas vezes 

fragmentadas, diferentes formas práticas de encarar o ensino, favorecendo novos movimentos 

dialógicos, capazes de responder à realidade complexa de formar um professor.   

 
Cada disciplina precisa ser analisada não apenas no lugar que ocupa ou ocuparia na 
grade, mas nos saberes que contemplam nos conceitos enunciados e no movimento 
que esses saberes engendram, próprios de seu lócus de cientificidade. Essa 
cientificidade, então originada das disciplinas, ganha status de interdisciplinar no 
momento em que obriga o professor a rever suas práticas e a redescobrir seus talentos, 
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no momento em que ao movimento da disciplina seu próprio movimento for 
incorporado (Fazenda, 2008, p.18) 

  

 Esta ideia leva em consideração uma abordagem problematizadora, onde através dela o 

futuro professor seja capaz de investigar, dialogar com diferentes áreas, caracterizar as 

concepções intrínsecas àquele problema e estabelecer relações entre os saberes teóricos e 

práticos (TARDIF, 2002). 

 Sendo assim, as práticas pedagógicas de experimentação na formação de professores de 

ciências, de acordo com Nardi (2016) devem funcionar como veículos legitimadores do 

conhecimento científico, a partir do ponto em que o conceito ultrapasse a dimensão do 

laboratório, uma vez que as práticas devem se caracterizar pela ação do investigar, vivenciar e 

experienciar.  

 A partir desta elucidação, esta pesquisa apresenta o seguinte problema: de que forma as 

práticas experimentais têm sido abordadas em cursos de licenciatura em física? Essa pergunta 

vai ao encontro de questionamentos relevantes acerca da formação de professores de física. A 

partir da abordagem adotada para a experimentação dentro de um curso, pode-se observar 

diferentes contextos sobre a formação docente, desde como ocorre a contextualização do ensino 

até se há promoção de uma aprendizagem significativa. 

 A justificativa para tal pesquisa se pauta na importância que a experimentação apresenta 

no processo de formação de um futuro professor de física. A utilização de atividades práticas 

baseia-se como uma forma didática na qual, fornece mais elementos, argumentos, fatos, que, 

em conjunto com novas habilidades podem ajudar na compreensão e construção de um conceito 

científico, além de fornecer subsídios metodológicos para o trabalho desse futuro docente 

(SILVA et al, 2017). 

 Sendo assim, espera-se que esta pesquisa no âmbito da formação de professores e 

através de sua relação com a experimentação possa contribuir para a melhoria do ensino de 

física especificamente durante o processo de formação docente. 

 A partir dos apontamentos anteriores e percebendo a importância que as atividades de 

prática experimental possuem dentro de um curso de formação de professores, especialmente 

os de Física, foram analisados os documentos oficiais de dois cursos, ambos do estado do Rio 

de Janeiro, que pertencem a um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRJ) e 

um Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET).  
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 Os documentos analisados foram os Planos Pedagógicos de Curso (PPC) e as ementas 

das disciplinas contidas nas matrizes curriculares. Em cima dos resultados obtidos nessa análise, 

resolveu-se entrevistar apenas docentes do curso de licenciatura do IFRJ. Uma vez que suas 

ementas apresentaram em seu conteúdo ações que iam ao encontro de uma preocupação com a 

realização de atividades experimentais. As entrevistas tiveram como objetivo identificar quais 

as concepções que os professores formadores desse curso apresentavam sobre o uso da 

experimentação.  

 As concepções encontradas se baseiam na realidade de cada professor, de acordo com 

suas experiências de sala de aula, do seu processo de formação docente, da construção do 

conhecimento científico estabelecido por cada deles um e do seu entendimento sobre o que é 

ciência. Dessa maneira, elas se tornam a estrutura para que o professor possa criar, orientar e 

fazer escolhas metodológicas acerca das atividades experimentais. Assim, o estabelecimento de 

uma concepção sobre a experimentação exige pensar além das capacidades atuais da sua ação. 

Ou seja, estabelecer um objetivo aonde se deseja chegar com tal prática, levando em 

consideração as impossibilidades, sejam elas teóricas, de material ou de local para realização 

dessa atividade. 

 Então, esta pesquisa se tornou um estudo de caso sobre o curso de licenciatura em física 

do IFRJ e sua relação com atividades prático-experimentais. Nela, serão indicadas as principais 

características do curso encontradas ao longo do seu Plano Pedagógico de Curso (PPC) e 

analisadas as ementas de disciplinas relacionadas a atividades experimentais. Além disso, 

através da análise de questionários e entrevistas realizadas com parte do corpo docente do curso, 

serão analisadas as concepções que os professores apresentam sobre o uso prática experimental 

em suas aulas. 

 O pressuposto desta pesquisa é que o ensino experimental na formação de professores 

de física tem papel substancial para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem, sendo este 

um possível objeto de contextualização do ensino, um construtor de habilidades, um conector 

de conhecimentos, um gerador de conflitos cognitivos e um potencial material promotor da 

aprendizagem significativa. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

 O objetivo geral desta pesquisa é o de conhecer como a prática experimental é abordada 

dentro de um curso de licenciatura em física. 

Os objetivos específicos são: 

- Analisar as ementas presentes na matriz curricular do curso de licenciatura em física, 

no âmbito da utilização da prática experimental; 

- Identificar as concepções que os professores formadores do curso de licenciatura em 

física apresentam sobre a experimentação; 

- Buscar compreender como os professores formadores trabalham a experimentação em 

suas aulas; 

- Identificar como a abordagem das atividades práticas é viabilizadora de uma 

aprendizagem significativa. 

 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 O trabalho foi estruturado em oito capítulos.  

 No Capítulo I: Compreendendo o contexto da pesquisa, é apresentada uma breve 

explanação sobre a motivação da pesquisadora em analisar a experimentação no processo de 

formação de professores de física, também é exposto o contexto da pesquisa com seus 

pressupostos, justificativa e objetivos do estudo. 

 No Capítulo II: Desmistificando a experimentação, são apontadas as principais 

características das atividades práticas, suas concepções, seu potencial pedagógico, sua relação 

com a formação de professores, além de reflexões e críticas a tais atividades. 

 No Capítulo III: Documentos oficiais na formação de professores são expostos os 

apontamentos encontrados nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores 

da Educação Básica, em nível Superior, especificamente sobre os cursos de Licenciatura em 

Física e a formação inicial dos docentes.  

 Já o Capítulo IV: Teoria da Aprendizagem, discorre sobre a Teoria da Aprendizagem 

Significativa e seus desdobramentos, enfatizando seus processos, condições para seu alcance e 

metodologias de análise. 
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 O Capítulo V: O caminho metodológico, aborda a metodologia utilizada para a pesquisa, 

identificando os sujeitos da pesquisa bem como os procedimentos metodológicos, os 

instrumentos de coleta e análise de dados. 

 O Capítulo VI: Caracterizando os cursos de licenciatura, contém a apresentação dos 

cursos de licenciatura em física, ressaltando seus objetivos, sua organização curricular e o perfil 

esperado para seus formandos. 

 No Capítulo VII: Resultados e Discussões é realizada a análise dos dados obtidos, 

ementas dispostas em forma de Mapas Conceituais (MC), questionários e entrevistas, 

analisados pela metodologia intitulada Análise Textual Discursiva (ATD).  

 Por último, temos o Capítulo VIII: Considerações Finais, onde encontra-se o 

fechamento das discussões apresentadas nesta pesquisa, sem de maneira alguma, esgotar os 

assuntos por ela discutidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

CAPÍTULO II - DESMISTIFICANDO A EXPERIMENTAÇÃO  

 

 
Para ser eficaz, uma atividade pedagógica deve consistir em 
ajudar o aluno a avançar no caminho da independência. 
 

(Maria Montessori) 
 

2.1 O POTENCIAL PEDAGÓGICO DO ENSINO EXPERIMENTAL 

 

  A experimentação é um recurso metodológico de suma importância para um bom ensino 

de ciências. A utilização de práticas experimentais é capaz de garantir uma maior interação 

entre os alunos, o que consequentemente gera discussão acerca da temática envolvida. Essa 

troca de conhecimento torna-se importante na medida em que aconteçam as reflexões 

necessárias para a construção do conhecimento científico. 

Trabalhar com a experimentação pode proporcionar um melhor desenvolvimento na 

compreensão de conceitos, é uma forma de levar o aluno a participar de seu processo de 

aprendizagem. O aluno deve sair de uma postura passiva e começar a perceber e a agir sobre 

seu objeto de estudo, tecendo relações entre os acontecimentos do experimento para chegar a 

uma explicação causal acerca dos resultados de suas ações e/ou interações (CARVALHO; GIL-

PEREZ, 2011). 

A modalidade prática de ensino pode funcionar como um contraponto das aulas teóricas, 

como uma ferramenta no processo de aquisição de novos conhecimentos, pois a vivência de 

certa experiência facilita a fixação do conteúdo a ela relacionado.  Além disso, a principal 

função da aula prática é estimular a criatividade dos alunos, a desenvolver seu lado investigador, 

pesquisador (DELIZOICOV et al, 2002). 

Nesse sentido, se faz importante o planejamento das atividades práticas, para que assim 

elas não sejam unicamente reproduções de experimentos já consagrados ou somente ilustrações 

do conteúdo. Não se deve minimizar o potencial da experimentação, pois se bem planejada ela 

propiciará segundo Araújo e Abib (2003): 

 
A criação de situações facilitadoras para o aprendizado, que podem ser caracterizadas 
também pela possibilidade de se gerar conflitos cognitivos através da utilização de 
métodos dialógicos de ensino que privilegiam a “inclusão” dos estudantes no processo 
de aprendizagem. A adoção desses procedimentos favorece aos estudantes o 
desenvolvimento de sua capacidade de elaborar novos conhecimentos, conceitos e 
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significados, o que pode ser entendido como uma restruturação conceitual (ARAÚJO; 
ABIB, 2003, p.190). 

 

     Dessa forma, para que as atividades experimentais consigam atingir o potencial 

intrínseco à atividade, ela deve ser pensada previamente e estruturada de forma a gerar 

questionamentos acerca da atividade, tornando o aluno o agente central desse processo. 

  

 

2.2 REFLEXÕES E CRÍTICAS SOBRE O PAPEL DA EXPERIMENTAÇÃO 

 

 Ao se falar em ensino de ciências/física, surge a necessidade de utilizar abordagens 

práticas de ensino, a fim de problematizar processo de ensino e aprendizagem. Tal necessidade 

é defendida pelas prerrogativas de que o ensino experimental é capaz de promover maior 

interação entre os alunos, cria reflexões acerca da temática abordada, proporciona uma 

aprendizagem ativa e desenvolve habilidades específicas. 

 No entanto, não podemos enxergar as atividades prático-experimentais, que segundo 

Pereira e Moreira (2017) é o termo pedagógico mais correto para descrever a experimentação 

no ensino, como um recurso infalível. Para Araújo e Abib (2003): 

 
Há uma ampla gama de possibilidades de uso das atividades experimentais, que vão 
desde as atividades de verificação de modelos teóricos e de demonstração, geralmente 
associadas a uma abordagem tradicional de ensino, até a presença já significativa de 
formas relacionadas a uma visão construtivista de ensino, representadas por atividades 
de observação e experimentação de natureza investigativa. (ARAÚJO; ABIB, 2003, 
p. 191). 

  

 Dessa forma, são encontrados na literatura muitos trabalhos que são críticos acerca da 

utilização de atividades experimentais. Essa crítica confronta a forma como tais práticas são 

realizadas, “sobretudo entre os pesquisadores que mostram que, via de regra, elas estão associadas ao reforço de uma 

visão ingênua e positivista da ciência, que por vezes privilegia o laboratório como espaço de comprovação da teoria, o 

lócus  no qual se celebra o que é tratado em sala de aula” (PEREIRA; MOREIRA, 2017, p. 268). 

 Seja qual for o tipo de estruturação e planejamento da atividade prático- experimental, 

o que não pode se perder é o envolvimento reflexivo dos alunos. Dessa maneira, utilizar 

experimentos que apenas envolvam manipulação de instrumentos, seguindo roteiros fechados 

e sem nenhum tipo de discussão não trará nenhum benefício ao processo de aprendizagem. Pelo 
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contrário, pode gerar uma rejeição aos conteúdos por parte doa alunos, uma vez que a atividade 

não fará nenhum sentido lógico e cognitivo para o mesmo. 

 Segundo Rosito (2011), um experimento que realmente apresenta potencial pedagógico 

será aquele em que o aluno decidirá como proceder nas investigações, que variáveis irá 

manipular, que medidas realizar e como analisará os dados obtidos. 

 Não obstante, a utilização dessas atividades não garante que a abordagem prática seja 

melhor que outras, nem que são garantias de sucesso no processo de aprendizagem, já que não 

se pode generalizar resultados. Mas, muitos trabalhos já citados aqui confirmam o potencial 

dessas atividades para o ensino de ciências. 

 Ainda não existe um consenso acerca da experimentação no ensino, pois seus 

pressupostos vão desde o desenvolvimento de habilidades próprias, aprofundamento de 

conhecimentos científicos, possuir papel integrador do ensino, motivar a busca pelo 

conhecimento e desenvolver atitudes científicas. 

  

 

2.3 A PRÁTICA EXPERIMENTAL NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 A experimentação no ensino de ciências vem sendo amplamente debatida por 

professores e pesquisadores da área. Um de seus desdobramentos é a sua importância no 

processo de formação de professores, uma vez que muitas pesquisas relacionam o uso da 

experimentação como um potencial fator de desenvolvimento da aprendizagem (ARRUDA e 

LABURÚ, 1998; ARAÚJO e ABIB, 2003; GRANDINI e GRANDINI 2004; TRIVELATO, 

2011).  

 Dessa forma, durante a formação de professores de Física se faz necessária que a prática 

da experimentação esteja presente com diferentes olhares, a fim de possibilitar que o 

licenciando se familiarize com variados experimentos, saiba aplicá-los em diferentes contextos 

e, o mais importante, que domine o modelo explicativo do qual se propõe a trabalhar.  

 Contudo, a prática experimental na formação precisa vir acompanhada da reflexão. 

Amaral e Silva (2000) apontam para a necessidade de criação de espaços que permitam o 

diálogo entre a teoria e o experimento. Onde se possa trabalhar diferentes vertentes de uma 

mesma atividade, podendo torná-la agregadora de conhecimentos interdisciplinares.  



25 
 

 Para o futuro professor de Física é importante que ele saiba conectar seu conhecimento 

específico ao pedagógico. Uma vez que as atividades experimentais são eficazes para relação 

de ensino e aprendizagem se contemplarem ações reflexivas sobre a temática abordada.  
 

(...) de nada adianta o professor desenvolver atividades práticas em sala de aula se, 
posteriormente, nesse ambiente não for oportunizado o momento da discussão teórico-
prática que transcende o conhecimento de nível fenomenológico e o conhecimento 
comum dos estudantes.” (MORTIMER et al, 2000, p. 277)  
 

 Outro fator de grande relevância para o uso da experimentação durante a formação de 

professores é a ideia de que os alunos sempre acabam por reproduzir em sua prática a maneira 

como foram apresentados a determinados conhecimentos. Ao processo de formação cabe 

atualizar e aprofundar os parâmetros da construção, reflexão e da crítica para que o professor 

avance no sentido da aquisição de maior autonomia profissional (MONTEIRO, 2001).  

 As aulas experimentais podem propiciar funções relevantes para o processo de ensino e 

aprendizagem de ciências, além de construir de forma reflexiva a futura prática profissional do 

professor. Reconhecidas pela literatura, essas funções segundo Hofstein e Lunetta (1982) apud 

Krasilchik (2016, p.85) são:  

“a) Despertar e manter o interesse dos alunos;  

b) Envolver os estudantes em investigações científicas;  

c) Desenvolver capacidade de resolver problemas; 

d) Compreender conceitos básicos; 

e) Desenvolver habilidades.” 

 As aulas com teor prático têm lugar insubstituível nos cursos de formação de 

professores, ainda mais nos de Física, devido ao caráter experimental da área. Essas atividades 

conseguem promover situações diferenciadas de ensino, como a de permitir que os alunos 

tenham contato direto com os fenômenos físicos estudados, a manipulação de materiais e 

equipamentos específicos, observação e análise dos fenômenos e o desenvolvimento de 

raciocínio crítico (KRASILCHIK, 2016).  

 No que se refere ao uso da experimentação em um curso de licenciatura em Física, a 

mesma deve tornar-se um recurso que consiga ir além de demonstrações da teoria na prática. 

Ela precisa ser contextualizada, interdisciplinar e capaz de ensinar ao futuro professor como se 

trabalha com esses recursos em suas aulas, em diferentes ambientes e diferentes contextos 

sociais.  
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 Carvalho e Gil-Pérez (2011) questionam em que medida as disciplinas sobre conteúdos 

científicos, que não possuem aporte metodológico em práticas interdisciplinares e nem na 

articulação da teoria e prática, se tornam realmente úteis para a formação do professor. Eles 

ainda destacam algumas características que constituem impedimentos no processo de ensino e 

aprendizagem dessas disciplinas, tais como: 

a) Formato expositivo das aulas, estimulando uma aprendizagem passiva, onde os 

futuros professores tornam-se habituados à recepção de conhecimentos, sem reflexão acerca do 

conteúdo visto;  

b) As práticas de laboratório que somente utilizam materiais sofisticados, não 

disponíveis nas escolas de ensino básico e, sobretudo, limitam-se a um processo de verificação, 

ao estilo de receitas de cozinha, o que não contribui em absoluto à compreensão da atividade 

científica; 

c) A forma como o currículo é desenvolvido não permitindo o aprofundamento de 

temas relacionados com a interação da ciência, tecnologia e sociedade; 

d) Os “problemas-padrão”, que conduzem à mera repetição de situações propostas, 

não desenvolvendo a capacidade de raciocínio para solucionar problemas imprevistos. 

 Pereira e Moreira (2017) apontam que há uma necessidade de se olhar para o os cursos 

de licenciatura, pois, muitas vezes durante o processo de formação de professores, a utilização 

da atividade prático-experimental  

 
“não inclui essa discussão e visa a atender a prerrogativa da transmissão de 

conhecimento, formando profissionais que valorizam os conteúdos acima de tudo, que 

priorizam um modelo de aula expositiva, mesmo quando incorporam atividades 

prático-experimentais, em que não há espaço (e tempo) para se pensar formas 

alternativas de ensinar e aprender.” (PEREIRA; MOREIRA, 2017, p.247) 

 

 Entretanto, um trabalho de atividades práticas bem realizadas no processo de formação 

de um professor, não é garantia de que o mesmo aprenderá a replicar tais conhecimentos 

adquiridos. Mas, pode-se afirmar que será muito mais fácil para esse professor trabalhar com 

tais atividades, pois foi acostumado a pensar e refletir em cima dos problemas propostos. Suas 

habilidades serão adequadas com o tempo, por meio de exercícios e práticas recorrentes. 
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2.4 A EXPERIMENTAÇÃO COMO CONTEXTUALIZADORA DO PROCESSO ENSINO 

E APRENDIZAGEM 

 

 A estrutura atual curricular, tanto da educação básica, como do ensino superior, ainda 

apresenta um pensamento simplificador e fragmentado do ensino. Sendo esta, a marca do ensino 

tradicional e da educação clássica, entendidos como conteudistas e que aceitam sem questionar 

o isolamento dos conteúdos nas disciplinas e a reprodução do conhecimento sem a reflexão 

necessária.  

 Edgar Morin1 tem contribuído de forma significativa nas áreas do conhecimento, tendo 

como princípio o pensamento que busca (re)ligar saberes, que por muito tempo vêm sendo 

tratados em lacunas, em fragmentos (SALLES e MATOS, 2016).  

 Alinhado a esse pensamento, Petraglia subsidiada pelas ideias de Morin, aponta que: 

 
O currículo escolar é mínimo e fragmentado. Na maioria das vezes, peca tanto 
quantitativa como qualitativamente. Não oferece, através de suas disciplinas, a visão 
do todo, do curso e do conhecimento uno, nem favorece a comunicação e o diálogo 
entre os saberes; dito de outra forma, as disciplinas com seus programas e conteúdos 
não se integram ou complementam, dificultando a perspectiva de conjunto e de 
globalização, que favorece a aprendizagem (PETRAGLIA, 2001, p. 69).  
 

 Dentro desse contexto, vemos que a fragmentação do saber proporciona lacunas e 

dificuldades no processo de ensino e aprendizagem dos envolvidos, pois não oferece uma 

ligação entre as áreas do conhecimento e limita a reflexão dos saberes.  

 O pensamento de Morin (1998) colabora para o entendimento e esclarecimento da 

perspectiva da complexidade ao transpor a articulação dos saberes disciplinares, para que assim 

possamos chegar à compreensão do todo. 

 De acordo com Severino (2003) só é possível explorar a potencialidade do saber quando 

este circula no âmbito da interdisciplinaridade. Então, cabe a atuação do professor a transformar 

sua prática em ações que trabalhem com interdisciplinaridade. Somente apresentando 

conteúdos de forma integrada, pode-se diminuir o impacto do currículo disciplinar e permitir 

que os envolvidos no processo de ensino percebam as relações existentes entre as diferentes 

disciplinas.  

                                                             
1 Edgar Morin é um antropólogo, sociólogo e filósofo francês. É considerado um dos principais pensadores 
contemporâneos e um dos principais teóricos do campo de estudos da complexidade. Sua abordagem é conhecida 
como "pensamento complexo" ou "paradigma da complexidade1".  
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 Considerando a complexidade do ser humano e sua relação com a ciência, cabe uma 

reflexão sobre o ensino de ciências atual: a disciplinaridade, característica presente no currículo 

dos cursos de ciência, prejudicam a formação integral e o conhecimento científico dos 

envolvidos. Sendo ainda mais grave nos cursos de Licenciatura, pois dificultam a criticidade e 

a capacidade de reflexão dos futuros profissionais docentes. Isso torna o processo de formação 

de professores falho, no âmbito da prática de formação-ação e de formação-investigação 

(NÓVOA, 1999).  

 Cachapuz, Praia e Jorge (2004) afirmam que: 

 
O caráter acadêmico e não experimental que marca em grau variável os currículos de 
Ciências e o seu ensino (nos ensinos básicos e secundários) é, porventura, o maior 
responsável pelo desinteresse dos jovens alunos por estudos de Ciências. A Ciência 
que se legitima nos currículos está desligada do mundo a que, necessariamente, diz 
respeito (CACHAPUZ, PRAIA E JORGE, 2004, p. 368).  
 

 Para uma mudança efetiva no processo de formação de professores, torna-se necessária 

uma ampliação das discussões acerca da fragmentação do ensino. Para que estes possam 

mostrar aos licenciandos (e estes aos seus futuros alunos) as conexões existentes entre as 

disciplinas científicas sem gerar aversão ao estudo científico.  
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CAPÍTULO III- DOCUMENTOS OFICIAIS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 
Não podemos ensinar uma pessoa diretamente; Só podemos 
facilitar sua aprendizagem. 
                                                              

(Carl Rogers) 
 

 As pesquisas relacionadas ao ensino de Física têm despertado o interesse dos 

pesquisadores da área há tempos, tendo um marco importante a tradução, nos anos 1960, da 

coleção norte-americana para o ensino de Física, de nível médio: Physical Science Study 

Committee (PSSC). 

 As inquietações de professores e licenciandos com problemas específicos do processo 

de ensino e aprendizagem de conceitos científicos impulsionaram os estudos nesse campo. 

Assim, o primeiro curso de pós-graduação na área se iniciou em 1973, na USP, com a criação 

do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciências, com a participação do 

Instituto de Física e da Faculdade de Educação. Então, os primeiros trabalhos acadêmicos em 

nível de pós-graduação tratando do tema, foram apresentados na Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo (USP) e no Instituto de Física da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS) (NARDI, 2005).  

 Na área de pesquisa em Ensino de Ciências/Física, o primeiro periódico editado no 

Brasil foi a Revista Brasileira de Ensino de Física (RBEF), em 1979. Esse periódico dirige-se 

a pesquisadores, alunos de graduação e pós-graduação e professores de Física de diferentes 

segmentos da educação, sendo publicado pela Sociedade Brasileira de Física (SBF). Pouco 

tempo depois, em 1984, o Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) passou a publicar o Caderno Catarinense de Ensino de Física, que permaneceu com 

essa denominação até 2002, quando passou a se chamar Caderno Brasileiro de Ensino de Física 

(CBEF). Apesar de ser voltado prioritariamente para os cursos de formação de professores de 

Física, tem sido amplamente utilizado em pós-graduações em Ensino de Ciências/Física 

(MOHR; MAESTRELLI, 2012).  

 Devido a criação desses cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu e a grande quantidade 

de trabalhos desenvolvidos com questões pertinentes ao ensino de Ciências/Física, a CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) cria, nos anos 2000, a área 

46: Ensino de Ciências e Matemática.  

 Com isso, nota-se que a preocupação com o ensino de Física no Brasil foi fundamental 

para o início das pesquisas relativas ao ensino de ciências. E mesmo antes da criação de uma 
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área específica para apresentação e discussão dessas questões, os professores e pesquisadores 

da área de Física já discutiam as demandas encontradas em seus cursos de formação e na 

educação básica.  

 Desde então, a formação inicial de professores vem passando por mudanças 

significativas, marcadas principalmente por movimentos nas políticas públicas. Com isso, as 

pesquisas relacionadas com a formação de docentes, os saberes produzidos na área e suas 

relações com a prática efetiva nos cursos de licenciatura são objetos de numerosos trabalhos.  

 Uma significativa parcela dos trabalhos acadêmicos e científicos referentes à formação 

de professores indica uma necessidade de superação do modelo tradicional de ensino e da 

construção de cursos de licenciatura que façam maiores articulações entre a teoria e a prática, 

apresentando um ensino de física mais crítico e reflexivo.  

 As pesquisas que envolvem o professor de Física trilham caminhos distintos, 

“promovendo diferentes olhares sobre o trabalho, a formação, a identidade e a 

profissionalização docente bem como sobre a formação de formadores” (SILVA, 2013, p.13).  

 O processo de formação docente em Física requer a união de diferentes aspectos para 

torná-lo um professor atualizado e que atenda as demandas educacionais encontradas na 

contemporaneidade. Para isso, emerge a necessidade de que a relação entre a formação do 

professor e a produção de conhecimento seja ampliada, considerando a pluralidade de saberes 

oriundos das ciências da educação, das disciplinas, dos currículos e da experiência, articulando-

se de forma coerente na constituição do saber docente (TARDIF, 1991). 

Segundo Schön (2000): 
 

O professor deve ter uma formação que o possibilite exercer um trabalho consciente, 
sendo crítico e reflexivo a ponto de conseguir reconstruir suas práticas em sala de 
aula. Através da reflexão, o futuro professor compreende o complexo mundo do 
ensino e aprendizagem em sala de aula, pois somente refletindo o futuro professor tem 
a oportunidade de problematizar situações incertas e únicas, que estarão presentes em 
sua prática (SCHÖN, 2000, p.153).  
 

 Para tanto, os cursos de licenciatura em Física devem apoiar-se nas pesquisas sobre 

formação de professores, a fim de transformar e formar profissionais capacitados que saibam 

integrar seus saberes específicos às necessidades de seus alunos. Alinhado a isso, Tardif (2002) 

diz que os saberes precisam ser renovados constantemente e a formação desses saberes 

transcorre pelos educadores, pesquisadores, o corpo docente e a toda a comunidade científica. 

Dessa forma, a formação docente e os currículos de cursos de licenciatura precisam ser 

repensados e discutidos por profissionais de diferentes áreas de conhecimento. Assim, o 
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processo de formação de professores pode atender de forma mais eficaz as expectativas atuais 

relacionadas ao ensino de ciências. 

Carvalho e Gil-Pérez (2011) descrevem que a formação atual do professor de Física 

apresenta uma tendência a contemplar uma formação docente como soma de uma formação 

científica básica e uma formação psicossociopegadógica geral. E, é nesse ponto que se 

apresenta a necessidade de reestruturação, onde os currículos que ainda seguem essa lógica 

possam ser modificados para que se tornem capazes de oferecer um ensino contextualizado, 

interdisciplinar e atual perante a evolução da ciência e das pesquisas da educação e do ensino. 

Para os autores: 

 
Os cursos [de licenciatura em Física] deveriam enfatizar os conteúdos que o professor 
teria que ensinar; proporcionar uma sólida compreensão dos conceitos fundamentais; 
familiarizar o professor com o processo de raciocínio que subjaz à construção dos 
conhecimentos; ajudar os futuros professores a expressar seu pensamento com 
clareza; permitir conhecer as dificuldades previsíveis que os alunos encontrarão ao 
estudar tais matérias etc. (CARVALHO; GIL PÉREZ, 2011, p.71) 

 
 Analisar a formação de professores e os cursos que a compõem são tarefas muito 

complexas em seu campo de estudo, uma vez que não se formam apenas profissionais docentes, 

mas define-se o perfil de uma profissão. Dessa maneira, o processo formativo de um professor 

precisa ser reestruturado como um todo, para que ele atenda às necessidades encontradas no dia 

a dia da profissão, esteja atento a novas metodologias e práticas de ensino, saiba conectar os 

conteúdos vistos na universidade com a realidade da escola básica, consiga utilizar diferentes 

abordagens acerca dos conceitos envolvidos e seja capaz de tornar o aluno centro do processo 

de ensino e aprendizagem. 

 Para tanto, essa reformulação dos cursos de formação deve abranger desde as dimensões 

da formação inicial até a formação continuada. Ao compreender todos os níveis de formação, 

essa reestruturação pode obter resultados mais completos e significativos nas modificações 

necessárias na área de ensino de ciências.  

 

 

3.1 DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

 

 Alinhados a pesquisas sobre a formação inicial de professores, considerando as 

deficiências e lacunas ainda presentes no processo de formação docente, nos anos de 2002 
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foram lançadas as “Novas Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores da 

Educação Básica”. Essas diretrizes tratam as críticas consolidadas pelas pesquisas da área, 

apresentando um novo olhar sobre as licenciaturas e exigindo mudanças nos perfis desses 

cursos.  

 Especificamente, na formação de professores de Ciências, as dificuldades relacionadas 

ao processo de formação inicial, a falta de conexão dos conteúdos específicos com os conteúdos 

pedagógicos e a pouca relação entre teoria e prática, são apontadas por Alves e Raboni (2016) 

como problemáticas que partem dos conflitos no terreno da formulação e execução dos 

currículos das licenciaturas. Dessa forma, faz-se necessário uma reflexão sobre os currículos 

vigentes trabalhados dentro dos cursos de formação inicial de professores.  

 Para atender a legislação houve a necessidade de uma reestruturação curricular dos 

cursos de licenciatura. Então, foram criadas comissões específicas para a adequação dos 

Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC).  

 A resolução CNE/CP 01/2002, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, 

graduação plena, apresenta no artigo 3º que a formação de professores deverá observar os 

seguintes princípios norteadores: 
 

I - a competência como concepção nuclear na orientação do curso;  
II - a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro professor, 
tendo em vista: a) a simetria invertida, onde o preparo do professor, por ocorrer em 
lugar similar àquele em que vai atuar, demanda consistência entre o que faz na 
formação e o que dele se espera; b) a aprendizagem como processo de construção de 
conhecimentos, habilidades e valores em interação com a realidade e com os demais 
indivíduos, no qual são colocadas em uso capacidades pessoais; c) os conteúdos, como 
meio e suporte para a constituição das competências; d) a avaliação como parte 
integrante do processo de formação, que possibilita o diagnóstico de lacunas e a 
aferição dos resultados alcançados, consideradas as competências a serem 
constituídas e a identificação das mudanças de percurso eventualmente necessárias.  
III - a pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que 
ensinar requer, tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como 
compreender o processo de construção do conhecimento (BRASIL, 2001, p.2) 
 
 

 A partir desse artigo, pode-se notar a preocupação com a constituição das competências 

como orientação para os cursos de licenciatura, em consonância com os objetivos dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Destaca-se, também, a questão relacionada a 

aprendizagem como construção do conhecimento, que é um tema bastante recorrente nas 

pesquisas sobre ensino de Ciências.  
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 Sendo assim, as atuais tarefas atribuídas à escola impõem uma adequação no processo 

da formação docente em vigor, na perspectiva de favorecer processos de mudança na estrutura 

das instituições formadoras, atendendo às novas tarefas e aos desafios apontados pelas 

pesquisas da área. Isso inclui “o desenvolvimento de disposição para atualização constante de 

modo a inteirar-se dos avanços do conhecimento nas diversas áreas, incorporando-os, bem 

como aprofundar a compreensão da complexidade do ato educativo em sua relação com a 

sociedade” (BRASIL, 2001, p.1).  

 Para alcançarmos essas mudanças, faz-se necessária uma revisão profunda nos aspectos 

essenciais da formação de professores, que vão desde a estrutura física das instituições até a 

organização curricular dos cursos formadores. O Parecer CNE/CP 09/2001, aponta como 

primordial para uma reestruturação dos cursos de licenciatura, que os seguintes aspectos sejam 

priorizados:  
 

A organização institucional, a definição e estruturação dos conteúdos para que 
respondam às necessidades da atuação do professor, os processos formativos que 
envolvem aprendizagem e desenvolvimento das competências do professor, a 
vinculação entre as escolas de formação e os sistemas de ensino, de modo a assegurar-
lhes a indispensável preparação profissional (BRASIL, 2011, p. 11).  
 

 Outro ponto de relevância é o parágrafo único do artigo 5º da Resolução CNE/CP 

01/2002, que diz:  
Parágrafo único: A aprendizagem deverá ser orientada pelo princípio metodológico 
geral, que pode ser traduzido pela ação-reflexão-ação e que aponta a resolução de 
situações-problema como uma das estratégias didáticas privilegiadas (BRASIL, 2002, 
p.3).  
 

 Nesse parágrafo, destaca-se a orientação para uma prática reflexiva, que se mostra de 

acordo com a demanda de que a formação nos cursos de licenciatura esteja voltada para a figura 

do professor crítico e reflexivo, apontada por alguns dos nossos referenciais teóricos.  

 A fim de continuar adequando os cursos de formação docente às atuais necessidades 

previstas no campo da formação e do ensino, no ano de 2015 foi lançada uma nova resolução 

sobre as diretrizes para a formação de professores, a Resolução CNE/CP 02/2015, de 1º de julho 

de 2015. Essa resolução substitui revoga as resoluções CNE/CP 01/2002 e CNE/CP 02/002, 

apontando as novas demandas a serem atendidas pelos cursos de formação.  

 No capítulo II dessa resolução, nomeado como Formação dos Profissionais do 

Magistério para Educação Básica: Base Comum Nacional, em seu art. 5º aponta que “a 

formação de profissionais do magistério deve assegurar a base comum nacional, pautada pela 



34 
 

concepção de educação como processo emancipatório e permanente, bem como pelo 

reconhecimento da especificidade do trabalho docente, que conduz à práxis como expressão da 

articulação entre teoria e prática”.  

 Desse modo, dentre as características esperadas para o perfil do egresso, podemos 

destacar as que mais se articulam com essa pesquisa:  

 
I - à integração e interdisciplinaridade curricular, dando significado e relevância aos 
conhecimentos e vivência da realidade social e cultural, consoantes às exigências da 
educação básica e da educação superior para o exercício da cidadania e qualificação 
para o trabalho;  
IV - às dinâmicas pedagógicas que contribuam para o exercício profissional e o 
desenvolvimento do profissional do magistério por meio de visão ampla do processo 
formativo, seus diferentes ritmos, tempos e espaços, em face das dimensões 
psicossociais, histórico-culturais, afetivas, relacionais e interativas que permeiam a 
ação pedagógica, possibilitando as condições para o exercício do pensamento crítico, 
a resolução de problemas, o trabalho coletivo e interdisciplinar, a criatividade, a 
inovação, a liderança e a autonomia;  
V - à elaboração de processos de formação do docente em consonância com as 
mudanças educacionais e sociais, acompanhando as transformações gnosiológicas e 
epistemológicas do conhecimento;  
IX - à aprendizagem e ao desenvolvimento de todos(as) os(as) estudantes durante o 
percurso educacional por meio de currículo e atualização da prática docente que 
favoreçam a formação e estimulem o aprimoramento pedagógico das instituições 
(BRASIL, 2015, p. 6). 
 

 Essa resolução ainda destaca outras características, como as previstas pelo art. 8º, que 

indicam que os egressos do curso de formação inicial dos cursos de licenciatura estejam aptos 

para:  
I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, 
equânime, igualitária;  
II - compreender o seu papel na formação dos estudantes da educação básica a partir 
de concepção ampla e contextualizada de ensino e processos de aprendizagem e 
desenvolvimento destes, incluindo aqueles que não tiveram oportunidade de 
escolarização na idade própria;  
III - trabalhar na promoção da aprendizagem e do desenvolvimento de sujeitos em 
diferentes fases do desenvolvimento humano nas etapas e modalidades de educação 
básica;  
IV - dominar os conteúdos específicos e pedagógicos e as abordagens teórico-
metodológicas do seu ensino, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases 
do desenvolvimento humano;  
V - relacionar a linguagem dos meios de comunicação à educação, nos processos 
didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação e 
comunicação para o desenvolvimento da aprendizagem;  
X - participar da gestão das instituições de educação básica, contribuindo para a 
elaboração, implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto 
pedagógico;  
XII - utilizar instrumentos de pesquisa adequados para a construção de conhecimentos 
pedagógicos e científicos, objetivando a reflexão sobre a própria prática e a discussão 
e disseminação desses conhecimentos;  
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XIII - estudar e compreender criticamente as Diretrizes Curriculares Nacionais, além 
de outras determinações legais, como componentes de formação fundamentais para o 
exercício do magistério (BRASIL, 2015, p.7).  

 

 Mesmo com as atualizações dos documentos oficiais que norteiam os cursos de 

Licenciatura, questões que versam sobre a integração da teoria e da prática, Barcellos (2013); 

Carvalho (2011) e Nardi (2016) apontam que a interdisciplinaridade e a contextualização do 

ensino continuam presentes e fortemente marcadas como uma necessidade a se suprir dentro 

dos cursos de formação. Tanto no âmbito da formação inicial do professor, quanto da prática 

profissional esperada por ele. 

 

 

3.2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE FÍSICA 

 

 De maneira mais específica, a resolução nº. CNE/CP 09/2002, fundamentada no Parecer 

CES/CNE 1.304/2001, versa sobre as diretrizes curriculares para os cursos de Física. Essas 

diretrizes orientam a instituição dos PPC dos cursos de Física, além de definirem os perfis dos 

profissionais formados na área. De acordo com o parecer, os perfis são:  

 
a) Físico-pesquisador: ocupa-se preferencialmente de pesquisa, básica ou aplicada, 
em universidades e centros de pesquisa. Esse é com certeza, o campo de atuação mais 
bem definido e o que tradicionalmente tem representado o perfil profissional 
idealizado na maior parte dos cursos de graduação que conduzem ao Bacharelado em 
Física.  
b) Físico-educador: dedica-se preferencialmente à formação e à disseminação do 
saber científico em diferentes instâncias sociais, seja através da atuação no ensino 
escolar formal, seja através de novas formas de educação científica, como vídeos, 
“software”, ou outros meios de comunicação. Não se ateria ao perfil da atual 
Licenciatura em Física, que está orientada para o ensino médio formal.  
c) Físico-tecnólogo: dedica-se dominantemente ao desenvolvimento de equipamentos 
e processos, por exemplo, nas áreas de dispositivos óptico-eletrônicos, eletro-
acústicos, magnéticos, ou de outros transdutores, telecomunicações, acústica, 
termodinâmica de motores, metrologia, ciência dos materiais, microeletrônica e 
informática. Trabalha em geral de forma associada a engenheiros e outros 
profissionais, em microempresas, laboratórios especializados ou indústrias. Este perfil 
corresponderia ao esperado para o egresso de um Bacharelado em Física Aplicada.  
d) Físico-interdisciplinar: utiliza prioritariamente o instrumental (teórico e/ ou 
experimental) da Física em conexão com outras áreas do saber, como, por exemplo, 
Física Médica, Oceanografia Física, Meteorologia, Geofísica, Biofísica, Química, 
Física Ambiental, Comunicação, Economia, Administração e incontáveis outros 
campos. Em quaisquer dessas situações, o físico passa a atuar de forma conjunta e 
harmônica com especialistas de outras áreas, tais como químicos, médicos, 
matemáticos, biólogos, engenheiros e administradores. (BRASIL, 2001, p.3)  
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 As Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Física propõem que a formação 

em Física seja caracterizada pela flexibilidade curricular, de modo que ofereça diferentes 

alternativas aos egressos. Assim, esse profissional deve apresentar-se  

 
Apoiado em conhecimentos sólidos e atualizados em Física, deve ser capaz de abordar 
e tratar problemas novos e tradicionais e deve estar sempre preocupado em buscar 
novas formas do saber e do fazer científico ou tecnológico. Em todas as suas 
atividades a atitude de investigação deve estar sempre presente, embora associada a 
diferentes formas e objetivos de trabalho (BRASIL, 2002, p. 3).  
 

 Essas diretrizes apontam que a formação do Físico, especificamente a do licenciando, 

deve considerar as perspectivas tradicionais de ensino, mas também abranger as novas 

demandas que vêm surgindo ao decorrer dos anos.  

 Para isso é necessário a reformulação dos PPC dos cursos de licenciatura e, 

consequentemente, mudanças curriculares. As Diretrizes Curriculares para formação de 

Professores (BRASIL, 2002) definem que a formação do professor deva ser norteada pelos 

princípios das Ciências da Educação e dos fundamentos das ciências de referências específicas 

a cada área de atuação. Devendo propiciar uma integração entre disciplinas específicas e 

pedagógicas (NARDI; MARCHAN, 2016).  

 As modificações necessárias nos cursos de licenciatura vêm para garantir que a 

formação de professores de Física não seja somente conteudista. Mas, que seja também 

favorável à transposição didática dos conteúdos e priorize a contextualização do ensino.  

 Segundo Barcellos (2013), o curso de Licenciatura em Física se enquadraria em um 

conjunto de cursos que o parecer denomina de licenciaturas voltadas à formação de especialistas 

por área de conhecimento ou disciplina, que comumente tem em seu foco os conteúdos 

específicos da área, em detrimento de um trabalho mais aprofundado sobre os conteúdos que 

serão desenvolvidos na prática profissional do futuro professor.  

 Mesmo com diferentes perfis de atuação disponíveis para o formando em Física, é 

necessário que existam competências básicas comuns, que devem corresponder a objetivos 

claros de formação, sejam cursos de bacharelados ou de licenciaturas. São elas: 

 
1. Dominar princípios gerais e fundamentos da Física, estando familiarizado com suas 
áreas clássicas e modernas;  
2. Descrever e explicar fenômenos naturais, processos e equipamentos tecnológicos 
em termos de conceitos, teorias e princípios físicos gerais;  
3. Diagnosticar, formular e encaminhar a solução de problemas físicos, experimentais 
ou teóricos, práticos ou abstratos, fazendo uso dos instrumentos laboratoriais ou 
matemáticos apropriados;  
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4. Manter atualizada sua cultura científica geral e sua cultura técnica profissional 
específica;  
5. Desenvolver uma ética de atuação profissional e a consequente responsabilidade 
social, compreendendo a Ciência como conhecimento histórico, desenvolvido em 
diferentes contextos sócio-políticos, culturais e econômicos. (BRASIL, 200, p. 4)  

 

 Consequentemente, o desenvolvimento dessas competências está associado à aquisição 

de determinadas habilidades, apresentadas pelo mesmo Parecer, dentre elas pode-se destacar: 

resolver problemas experimentais, desde seu reconhecimento e a realização de medições, até à 

análise de resultados; propor, elaborar e utilizar modelos físicos, reconhecendo seus domínios 

de validade; conhecer e absorver novas técnicas, métodos ou uso de instrumentos, seja em 

medições ou em análise de dados (teóricos ou experimentais); reconhecer as relações do 

desenvolvimento da Física com outras áreas do saber, tecnologias e instâncias sociais, 

especialmente contemporâneas.  

 Para o perfil de físico-educador, que corresponde aos cursos de Licenciatura, existem 

algumas habilidades e competências específicas que devem ser incluídas, tais como: 

 
“o planejamento e o desenvolvimento de diferentes experiências didáticas em Física, 
reconhecendo os elementos relevantes às estratégias adequadas; a elaboração ou 
adaptação de materiais didáticos de diferentes naturezas, identificando seus objetivos 
formativos, de aprendizagem e educacionais” (BRASIL, 2001, p.3) 

  

 Ainda que voltado unicamente para formação de professores, é comum nos cursos de 

Licenciatura em Física que uma parte do quadro docente seja formada por professores-

pesquisadores, cujo foco de seus trabalhos não é a formação de professores e nem a área de 

Ensino, mas a pesquisa em alguma área específica da Física. A legislação prevê essa formação 

como necessária para os eixos comuns da formação em Física, seja qual for o perfil do curso. 

No entanto, ela também indica a adequação do professor-pesquisador a um curso para formação 

de professores, podendo essa realizar-se dentro da jornada de trabalho desses docentes.  

 Para tanto, faz-se necessária a adequação dos perfis dos docentes dos cursos de 

licenciatura, com o objetivo da reformulação das estruturas curriculares a ponto de criar uma 

identidade própria para os cursos de formação de professores.  

 À vista disso, todos esses apontamentos sinalizam a importância de investigações 

específicas ao ensino de Física e a formação inicial dos professores, além de uma análise crítica 

dos currículos das licenciaturas. Para que questões recentes relativas às demandas encontradas 

na área sejam discutidas, avaliadas e trabalhadas a fim de se obter uma formação inicial de 

professores de Física ampla, completa e com maior qualidade.  
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CAPÍTULO IV - TEORIA DA APRENDIZAGEM 
 

A tarefa do professor é preparar motivações para as 
atividades, num ambiente previamente organizado e depois 
se abster de interferir. 

(Maria Montessori) 
 

 

 As teorias de aprendizagem são teorias utilizadas no contexto de ensino e aprendizagem. 

Elas são, portanto, uma construção humana para interpretar sistematicamente a área de 

conhecimento que chamamos aprendizagem (MOREIRA, 2017). De acordo com Moreira 

(2011), elas são representadas por três grandes correntes filosóficas: o Comportamentalismo 

(behaviorismo), que enfatiza os comportamentos observáveis; o Cognitivismo 

(construtivismo), que enfatiza o processo de cognição e o Humanismo, que se enfatiza na 

pessoa. Apesar de distintas, se aproximam em alguns aspectos, pois representam o ponto de 

vista de um pesquisador acerca do tema aprendizagem e suas variáveis, estabelecendo teorias e 

resumindo conhecimentos de forma criativa para explicar como a aprendizagem acontece. 

Assim, apesar das filosofias abordarem diferentes enfoques, nem sempre é possível enquadrar 

claramente determinada teoria de aprendizagem em apenas uma corrente filosófica (ibdem). 

 A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), que fará parte do referencial teórico 

desta pesquisa, enquadra-se na corrente filosófica do cognitivismo. Essa filosofia trata dos 

processos mentais, da atribuição de significados, da compreensão de conceitos e da utilização 

da informação envolvida no processo de cognição. Nessa perspectiva, confirma-se que a 

cognição se desenvolve por construção, chega-se ao construtivismo. 

 O construtivismo é uma posição filosófica cognitivista interpretacionista,  que segundo 

Moreira (2011) é cognitivista porque se ocupa da cognição, de como o indivíduo conhece e 

constrói sua estrutura cognitiva. E interpretacionista porque supõe que os objetos e eventos do 

universo são interpretados pelo sujeito cognoscente. 

A figura 02 apresenta um Mapa Conceitual (MC) explicitando os principais enfoques 

teóricos à aprendizagem, exemplificando com alguns de seus principais estudiosos. 
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Figura 02: Mapa Conceitual sobre os principais enfoques teóricos à aprendizagem. 

 

Fonte: Moreira (2017). 
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4.1 A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

 A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) encontra-se no enfoque cognitivista das 

teorias de aprendizagem. Seu representante é David Ausubel (1918-2008), com formação em 

medicina, psicologia e psiquiatria.  

 Para Moreira (2011) a Aprendizagem Significativa (AS) é aquela em que ideias 

expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva e não-arbitrária com aquilo que o 

aprendiz já sabe. Ou seja, a AS é uma teoria ao qual um novo conhecimento relaciona-se com 

um aspecto relevante da estrutura de conhecimento já existente do indivíduo.  

 Na perspectiva da AS os conhecimentos prévios são o principal fator de influência à 

aprendizagem e à ancoragem de novos conhecimentos. A aquisição desses conhecimentos é um 

processo interativo que o integra e o diferencia do conhecimento já existente. Assim, o que já 

estava presente na estrutura cognitiva do indivíduo adquire novo significado. Como teoria 

Cognitivista, pode-se descrever a AS como o que sucede quando o ser humano organiza e 

atribui significados à realidade em que se encontra – significados em constante transformação 

(MASINI, 2011). 

 
Tabela 01: Resumo da TAS 

Teoria da Aprendizagem Significativa (AUSUBEL) 

Conceitos 

básicos 
Algumas ideias centrais 

Implicações para o ensino de 

ciências 

Aprendizagem 
significativa; 
subsunçor; 
predisposição 
para aprender; 
aprendizagem 
mecânica; 
diferenciação 
progressiva; 
reconciliação 
integrativa. 

Se fosse possível isolar uma variável como a 
que mais influencia a aprendizagem, esta 
seria o conhecimento prévio do aprendiz. 
Outra variável igualmente importante é a 
predisposição para aprender, a 
intencionalidade em aprender. A 
aprendizagem significativa depende da 
interação cognitiva entre o novo 
conhecimento e algum conhecimento prévio 
especificamente relevante. A diferença entre 
aprendizagem mecânica e significativa não é 
a dicotomia, há um contínuo entre as duas. A 
diferenciação progressiva e a reconciliação 
integrativa são processos simultâneos da 
dinâmica da estrutura cognitiva. 

No ensino, o conhecimento prévio do 
aluno deve ser sempre levado em 
consideração em alguma medida. 
Ideias e proposições centrais da 
matéria de ensino devem ser 
abordadas, de modo introdutório, 
desde o começo do ensino e 
progressivamente diferenciadas em 
termos de detalhes e especificidades e 
ao mesmo tempo reconciliadas. A 
predisposição para aprender deve ser 
sempre despertada. Por isso, as 
primeiras situações devem fazer 
sentido para o aluno. 
 

Fonte: Moreira e Massoni  (2016, p. 119). 
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4.1.1. Condições para a aprendizagem significativa 
 

A aprendizagem significativa não acontece sem que alguns fatores estejam dispostos 

durante o processo de ensino. Uma vez que ela trata de uma aprendizagem que faça significado 

para o aprendiz. Dessa forma para haver aprendizagem significativa, Ausubel (2003) afirma 

que há a necessidade de tais condições para sua promoção: 

1) o material de aprendizagem significativa dever ser potencialmente significativo; 

2) o aprendiz deve apresentar uma predisposição para aprender. 

  Moreira (2011) explica que na primeira condição, o material de aprendizagem 

(aplicativos, experimentos, livros, entre outros) tenha significado lógico, isto é, seja 

relacionável de maneira específica e relevante a uma estrutura cognitiva apropriada. Já, para a 

segunda condição, o aprendiz deve ter em sua estrutura cognitiva de ideias-âncoras relevantes 

com as quais esse material possa ser relacionado. 

 Independentemente da disposição do indivíduo para aprender, nem o processo e nem o 

produto da aprendizagem serão significativos se o material não for potencialmente 

significativo. 

 

4.1.2 Os organizadores prévios 
 

 Organizadores prévios são materiais introdutórios apresentados antes do material de 

aprendizagem em si. Os organizadores são apresentados em níveis superiores de abstração, 

generalidade e abrangência. 

 Na teoria de Ausubel (2003), o organizador prévio desempenha um papel de mediador, 

ou seja, de servir de ponte entre o que aprendiz já sabe e o que ele deveria saber a fim de que o 

novo material pudesse ser aprendido de forma significativa. 

 Nessa perspectiva, Moreira (2012) postula que os organizadores prévios se tornam úteis 

para facilitar a aprendizagem na medida em que funcionam como “pontes cognitivas”. 

 
Novas ideias e informações podem ser aprendidas e retidas na medida em que 
conceitos, ideias ou proposições relevantes e inclusivas estejam 
adequadamente claras e disponíveis na estrutura cognitiva do indivíduo e que 
funcionem dessa forma, como “ancoradouro” para novas ideias, conceitos ou 
proposições (MOREIRA, 2012, p.23). 
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 Não se podem simplificar os organizadores prévios a meras ferramentas introdutórias, 

uma vez que estes organizadores devem obedecer a uma série de fatores para se tornarem a 

ponte necessária para o desenvolvimento da aprendizagem significativa. Moreira (2012) aponta 

como pré-requisitos para um organizador prévio os seguintes fatores: 

I - ele deve ser capaz de identificar o conteúdo relevante na estrutura cognitiva e explicar 

a relevância desse conteúdo para a aprendizagem do novo material; 

II - dar uma visão geral do material em um nível mais alto de abstração, salientando as 

relações importantes;  

III- prover elementos organizacionais inclusivos que levem em consideração, mais 

eficientemente, e ponham em melhor destaque o conteúdo específico do novo material, ou seja, 

prover um contexto ideacional que possa ser usado para assimilar significativamente novos 

conhecimentos. 

 Enfim, o uso de organizadores prévios trata-se de uma estratégia de ensino, proposta 

por Ausubel (2003), a fim de utilizar a estrutura cognitiva para facilitar a aprendizagem 

significativa. 
  

 

4.1.3 Os subsunçores 
 

 Ao consideramos que os alunos apresentam conceitos e conhecimentos prévios em sua 

estrutura cognitiva, para o processo de aprendizagem significativa tornar-se eficaz e o novo 

conhecimento ser construído é necessário relacionar esse conceito com algum aspecto relevante 

e específico da estrutura cognitiva desse indivíduo. Esta estrutura específica é denominada, de 

acordo com a TAS, de subsunçor, no qual as novas informações são ancoradas. 

 Moreira (2011) aponta que os subsunçores podem ser modelos mentais, proposições, 

construtos pessoais, concepções, ideias, invariantes operatórios, representações sociais e os 

conceitos existentes na estrutura cognitiva do aluno. 

 A relação que ocorre entre o novo conceito e os conceitos subsunçores não denotam em 

promoção direta da AS, pois muitas vezes o conceito prévio do aluno não é condizente com os 

conceitos científicos. Assim, o significado construído pelo aluno pode não ser o mesmo que o 

professor ensinou (ZOMPERO; LABURÚ, 2010).  
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 Dessa forma, os subsunçores devem ser conhecimentos prévios específicos para a 

ancoragem dos novos conhecimentos. Já que se trata de uma interação cognitiva entre 

conhecimentos novos e pré-existentes. 

  

4.1.4 Aprendizagem Mecânica x Aprendizagem Significativa 
 

 Para que ocorra uma interação cognitiva e assim o aluno se predispor a aprender é 

necessário o acionamento do conhecimento prévio para dar significado a um conhecimento 

novo. Contudo, muitas vezes o aluno apenas memoriza o conteúdo sem dar nenhum significado 

ao novo conhecimento. Esse tipo de conhecimento, tão comum nos diferentes níveis de ensino, 

é conhecido como aprendizagem mecânica.  

 A aprendizagem mecânica se afasta da aprendizagem significativa no momento em “que 

o novo conhecimento é armazenado na memória do aprendiz de maneira literal e arbitrária” 

(MOREIRA, 2016, p.31). 

 Uma aprendizagem dessa forma faz com que o processo de ancoragem do novo 

conhecimento não se relacione com o conhecimento subsunçor, sendo assim tal conhecimento 

não terá nenhum significado. 

 Ainda hoje encontram-se muitas instituições de ensino que apresentam um ensino 

desconexo e descontextualizado com a realidade. É um ensino meramente memorizado e 

padronizado em suas metodologias, desfavorável a construção do conhecimento e do 

pensamento crítico e reflexivo pelo aprendiz. 

 Todavia, a AS e aprendizagem mecânica não são antagônicas e não formam uma 

dicotomia, elas estão ao longo de um mesmo contínuo, contendo uma zona cinza entre elas, 

como apresentado na Figura 03. 
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Figura 03: Visão esquemática do contínuo da aprendizagem mecânica-significativa 

 

Fonte: Moreira (2011) 

 

 De acordo com Moreira (2011) esse contínuo existente entre a AS e a mecânica deve 

atentar-se a algumas implicações: 

a) A passagem da aprendizagem mecânica para a AS não é natural ou automática, é uma 

ilusão pensar que o aluno pode inicialmente aprender de forma mecânica e ao final do processo 

a aprendizagem ser significativa. Tal fato pode até ocorrer, desde que se apresentem 

subsunçores adequados e da predisposição do indivíduo para aprender, da mediação do 

professor e no material potencialmente significativo; 

b) A AS é progressiva, ou seja, a construção de um subsunçor é um processo de 

captação, internalização, diferenciação e reconciliação de significados que não ocorre 

de forma imediata; 

c) A AS depende da captação de significados entre professor e aluno. O significado não 

dependerá de uma boa explicação do professor, mas sim a internalização e interação do 

conhecimento prévio do aluno com o novo conhecimento. Para a correção de possíveis 

erros conceituais a criação de situações-problema pode ser a ponte para a diferenciação 

e compreensão dos significados que darão novos sentidos aos conceitos.  

  

4.1.5 A Teoria da Aprendizagem Significativa na experimentação  
 

A utilização de práticas experimentais torna-se relevante para um curso de formação de 

professores, uma vez que auxilia no desenvolvimento da reflexão e criticidade dos licenciandos. 

Além disso, essas atividades são capazes de propiciar a prática interdisciplinar, incorporando 

disciplinas que muitas vezes são fragmentadas, em diferentes formas práticas de encarar o 
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ensino, favorecendo novos movimentos dialógicos capazes de responder à realidade complexa 

de formar um professor.  

Assim, o uso da experimentação em um curso de licenciatura em Física, deve tornar-se 

um recurso que consiga ir além de demonstrações da teoria na prática. Ela precisa ser 

contextualizada e interdisciplinar, para que auxilie no processo de ensino-aprendizagem do 

licenciando e que também seja capaz de ensinar ao futuro professor a como utilizar esse mesmo 

recurso em suas aulas, em diferentes ambientes e contextos 

Dessa forma, a experimentação deve ser caracterizada por promover habilidades capazes 

de desenvolver o espírito investigativo dos licenciandos. Sendo capaz de auxiliar na formação 

de conceitos, promover o conhecimento através da motivação e da curiosidade do aluno, 

promover a reconstrução do conhecimento e possibilitar ao professor ser o mediador 

responsável pela potencialização dos resultados, tornando o aluno sujeito de sua aprendizagem 

(MADRUGA; KLUG, 2015). 

Outro fator importante é que as aulas com caráter prático, independente do experimento 

escolhido, devem ser problematizadoras. O professor, ao problematizar uma determinada 

questão, admite que o aluno possui algum tipo de conhecimento sobre a temática a ser 

trabalhada. Tendo ciência que esse conhecimento é inicial e incompleto, e muitas vezes 

diferente do conhecimento científico, este deverá servir de base para que seja possível uma 

reestruturação do conhecimento pelo aluno almejando o conhecimento científico apresentado 

pelo professor. 

Desta forma, é essencial que o licenciando vislumbre um aprendizado significativo para 

seu futuro aluno. Assim, de acordo com a TAS não se pode encarar o aprendiz como um 

receptor passivo. Ele deve fazer uso dos significados que já internalizou, de maneira substantiva 

e não arbitrária, para poder captar os significados dos materiais educativos. (MOREIRA, 2000).

  

 
Nesse processo, ao mesmo tempo em que está progressivamente diferenciando sua 
estrutura cognitiva, está também fazendo a reconciliação integradora de modo a 
identificar semelhanças e diferenças e reorganizar seu conhecimento. Quer dizer, o 
aprendiz constrói seu conhecimento, produz seu conhecimento (MOREIRA, 2000, 
p.5). 

E, é nesta perspectiva que se encontra a TAS, pois de acordo com Ausubel (2003) são 

necessárias algumas condições para que a aprendizagem significativa aconteça. São elas: 

material potencialmente significativo; disponibilidade do conceito subsunçor adequado na 

estrutura cognitiva do aprendiz e predisposição para aprender. 
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Os experimentos podem ser utilizados como um material potencialmente significativo. 

Mas, vale enfatizar que o material só pode ser potencialmente significativo, não significativo, 

uma vez que só o aluno é capaz de trazer significados aos materiais de aprendizagem. 

Destarte, a TAS pode se fazer presente nas atividades experimentais por ser “um 

processo pelo qual uma nova informação se relaciona, de maneira substantiva (não literal) e 

não arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do indivíduo” (MOREIRA, 2006, 

p. 6).  

Visto a importância das atividades práticas, se as mesmas não forem realizadas de 

maneira a permitir a reflexão e não forem capazes de criar condições que estabeleçam as 

relações necessárias entre os conceitos/conhecimentos, essas atividades não promoverão a 

Aprendizagem Significativa. Ela ocorrerá somente quando um novo conhecimento se ancora a 

conhecimentos relevantes pré-existentes na estrutura cognitiva do aluno. 
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CAPÍTULO V - O CAMINHO METODOLÓGICO 

 
A teoria sem a prática vira 'verbalismo', assim como a 
prática sem teoria, vira ativismo. No entanto, quando se une 
a prática com a teoria tem-se a práxis, a ação criadora e 
modificadora da realidade. 

                 (Paulo Freire) 
 
 
 

5.1 UMA PESQUISA QUALITATIVA 

 

 Essa pesquisa foi de cunho qualitativo. Esse tipo de investigação torna-se possível 

através das seguintes características descritas por Bogdan e Biklen (1994) para essa abordagem:  

a) O ambiente natural/social torna-se fonte direta de dados, os pesquisadores reservam 

um tempo considerável do trabalho para observação do fenômeno a ser estudado; 

b) Os dados são predominantemente descritivos, os dados recolhidos são em forma de 

palavras ou imagens e os resultados da investigação contêm citações feitas com base nos dados 

para ilustrar e substanciar a apresentação; 

c) A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto, as técnicas 

quantitativas conseguem se ocupar do entendimento do objeto de estudo junto às ações 

cotidianas, expressas de forma   olhar no processo e não somente no produto; 

d) Os sentidos dos sujeitos sobre as suas concepções constituem-se no foco da pesquisa, 

a intencionalidade de capturar o olhar dos participantes e a percepção aguçada do pesquisador 

estabelecem meios para confirmação de tais concepções; 

e) A análise de dados tende a seguir um processo indutivo, as abstrações são construídas 

à medida que os dados específicos são obtidos e agrupados. 

 Em uma pesquisa qualitativa os dados são tratados de forma que o pesquisador consiga 

construir o conhecimento a partir da análise dos dados obtidos. Porém, esses dados não estão 

de fácil acesso e nem se revelam gratuitamente para quem os estuda. Segundo Lüdke e André 

(2018, p.5) “o papel do pesquisador é justamente o de servir como veículo inteligente ativo 

entre conhecimento construído na área e as novas evidências que serão estabelecidas a partir da 

pesquisa”. 
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5.2 LOCAL E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 Os participantes dessa pesquisa serão sete professores do curso de Licenciatura em 

Física do IFRJ. Com o propósito de cumprir os aspectos éticos da pesquisa, os nomes dos 

professores não serão revelados. Da mesma forma, pediu-se a autorização a cada participante 

de fazer uso das respostas obtidas para fins da pesquisa, através do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE).  

 Para execução da pesquisa e coleta de dados foi emitido um parecer “aprovado” pelo 

Comitê de Ética da instituição, sob o número 2.381.082, onde o mesmo autoriza a realização 

das atividades a serem aplicadas com os docentes do curso do IFRJ. 

 A escolha dos professores participantes aconteceu de forma a selecionar àqueles que 

possuíssem formação em física e ministrassem disciplinas aos quais pudessem acontecer a 

articulação da teoria e prática dos conceitos. 

 Em um primeiro momento aplicou-se um questionário, dividido em duas partes, uma 

sobre o perfil do participante e outra com questões relacionadas ao uso da prática experimental 

em sala de aula, com quatro professores do curso de licenciatura. Esse foi um questionário 

preliminar, com o objetivo de nortear a construção do real objeto de coleta de dados da pesquisa, 

um roteiro de perguntas para realização de entrevistas. A partir da análise dos 

questionários foi desenvolvido o roteiro para a entrevista. Esta continha perguntas abertas e 

semiestruturadas, permitindo ao entrevistado explicitar opiniões e argumentos, além de permitir 

o desdobramento de questões que possibilitaram descobertas e a compreensão da questão 

central abordada sob a ótica do participante. Com a entrevista, realizada com três outros 

diferentes professores do curso, pode-se aprofundar os dados dessa pesquisa. 

 

  

5.3 ESTUDO DE CASO 

 

 O estudo de caso, com modalidade de pesquisa, pode ser caracterizado como um termo 

genérico para a pesquisa de um indivíduo, um grupo ou um fenômeno (MOREIRA, 2011). 

 É uma metodologia utilizada para escolha de um objeto de estudo definido pelo interesse 

dos objetivos da pesquisa. Destina-se a investigação de um caso específico e bem delimitado 

para que se possa realizar uma busca precisa de informações e dados. 
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 Alguns autores defendem que todo estudo de caso é qualitativo, pois se desenvolve 

numa situação natural, é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a 

realidade de forma complexa e contextualizada (LÜDKE; ANDRÉ, 2018). 

 O estudo de caso possui algumas características fundamentais, de acordo com Lüdke e 

André (2018) que são elas:  

a) Visam à descoberta; 

b) Enfatizam a interpretação em contexto; 

c) Buscam retratar a realidade de forma completa; 

d) Possuem variedade de fontes de informação; 

e) Revelam experiência vicária; 

f) Permitem generalizações; 

g) Procuram representar os diferentes pontos de vista presentes numa mesma situação; 

h) Utilizam uma linguagem mais acessível. 

 Então, o estudo de caso qualitativo apresenta um grande potencial para conhecer e 

compreender dados de uma determinada situação. Sendo assim, esta pesquisa se encaixa nas 

características abordadas pelas autoras como um estudo de caso, uma vez que seu objeto de 

pesquisa se encontra bem delimitado, o curso de licenciatura em física. 

 

 

5.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 A escolha pelo questionário, no primeiro momento, aconteceu devido as características 

positivas desta técnica de coleta de dados, que segundo Ribeiro (2008, p.13) ) “garante o anonimato 

do participante, contém questões objetivas e de fácil pontuação, questões padronizadas garantem a uniformidade, deixa 

em aberto o tempo para o participante pensar sobre as respostas e a facilidade da conversão de dados para arquivos 

digitais.” 

 Já, as entrevistas tornam-se importantes em um processo de coleta de dados, porque 

permitem uma maior interação entre o pesquisador e o participante. De acordo com Lüdke e 

André (2018) a grande vantagem da entrevista sobre as demais técnicas é que ela permite a 

captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de 

informante e sobre os mais variados tópicos. 
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5.5 INSTRUMENTOS DE ANÁLISE 

 

5.5.1 Mapas Conceituais 

 

 Os Mapas Conceituais (MC) são ferramentas gráficas que expressam a hierarquia de 

ideias, proposições, procurando refletir a organização conceitual de determinado assunto, a 

disposição mediante setas (linhas) com a presença de conectores que relacionam os conceitos entre 

si.  (MOREIRA; MASINI, 2016). É utilizado para auxiliar na visualização de evidências da 

aprendizagem significativa. Dessa forma, Moreira (2006) aponta que sua utilização se torna útil 

para uma análise cuidadosa de currículos, pois facilita a identificação de quais são os conceitos 

centrais para entendimento da disciplina, além dos recursos e metodologias abordadas. 

 

 

5.5.2 Análise Textual Discursiva 

 

 Adotou-se a Análise Textual Discursiva – ATD (MORAES e  GALIAZZI, 2016) para 

a análise das entrevistas, uma vez que essa é uma metodologia de análise e de síntese que se 

propõe a fazer, segundo Moraes e Galiazzi (2016, p. 136), “uma leitura rigorosa e aprofundada 

de conjuntos de materiais textuais, com o objetivo de descrevê-los e interpretá-los no sentido 

de atingir uma compreensão mais complexa dos fenômenos e dos discursos a partir dos quais 

foram produzidos”. 

Para análise, a ATD pressupõe que o material a ser analisado seja examinado em três 

etapas, que são elas: desmontagem dos textos, estabelecimento de relações e captação do novo 

emergente. 

A desmontagem dos textos é também denominada de unitarização. Nela acontece a 

apreciação dos textos em seus detalhes, “fragmentando-os no sentido de produzir unidades 

constituintes referentes aos fenômenos estudados” (MORAES e GALIAZZI, 2016, p.33). 

O segundo foco trata-se do estabelecimento de relações, também designado de 

categorização. Envolve a construção de relações entre as unidades de base, combinando-as e 

classificando-as, agrupando esses elementos unitários na formação de conjuntos, derivando-os 

em sistemas de categorias (MORAES e GALIAZZI, 2016). 

Na captação do novo emergente ocorre a união dos dois focos anteriores. Ela possibilita 

uma renovada compreensão do todo, o chamado metatexto. “O metatexto resultante desse 
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processo representa um esforço de explicitar a compreensão que se apresenta como produto de 

uma combinação dos elementos construídos ao longo dos passos anteriores” (MORAES e 

GALIAZZI, 2016, p. 34). O Quadro 01 apresenta um resumo da estrutura metodológica da 

ATD. 
 

 

Quadro 01: Estrutura metodológica da ATD. 

 
Fonte: Moraes; Galiazzi (2016) 
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CAPÍTULO VI – CARACTERIZANDO OS CURSOS DE LICENCIATURA 

  
Tão importante quanto o que se ensina e se aprende é como 
se ensina e como se aprende. 

(César Coll) 
  

 

• O curso do IFRJ: 

 O curso de Licenciatura em Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio de Janeiro – IFRJ iniciou suas atividades no ano de 2004, quando a instituição ainda era 

o CEFET Química. Somente em 2008, o CEFET Química foi transformado em Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, conforme a Lei nº 11.892 (NILÓPOLIS, 

2015). 

 O campus localiza-se na Baixada Fluminense, região Metropolitana do estado do Rio 

de Janeiro conhecida pela sua alta densidade demográfica e por seus problemas sociais, 

econômicos e de infraestrutura.  

 Devido à carência de formação de professores de Física, a implementação de um curso 

de formação docente em uma região com de baixos níveis econômicos e sociais, favoreceria o 

crescimento do nível social na região. Assim, licenciatura em física do IFRJ vem formando 

professores de física desde 2004 (e efetivamente diplomando professores desde 2008). E, ainda 

assim, a carência de professores permanece, o que o mantém sendo um curso necessário nesta 

região. O curso conta com 34 docentes, todos mestres e/ou doutores e atualmente estão 

matriculados 213 licenciandos (NILÓPOLIS, 2015). 

 Sua estrutura consta com 23 salas de aula e 11 laboratórios de uso conjunto com outros 

cursos do campus, onde quatro são de uso exclusivo do curso de física: Laboratório de Ensino 

de Física, Laboratório Didático de Física básica I (Mecânica e Óptica), Laboratório Didático de 

Física básica II (Eletromagnetismo e Termodinâmica) e Laboratório de Física Moderna. O 

curso conta também com um acervo diversificado de livros na biblioteca do campus e mais um 

acervo particular, de posse de um grupo de professores, que se encontra disponível aos alunos 

no Laboratório de Física Moderna. 
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• O curso do CEFET: 

 O Curso de licenciatura em física do CEFET/RJ foi inaugurado em 2008, com a 

finalidade de formar profissionais para atuarem como professores de Física no ensino médio. 

Sua implantação na forma de licenciatura foi para suprir uma enorme necessidade de formação 

de profissionais da área de ensino de Física no estado do Rio de Janeiro (PETRÓPOLIS, 2016). 

 O curso está em seu décimo ano de existência, o curso conta com um quadro de 20 

docentes, em sua totalidade mestres e doutores. E um total de 130 discentes em processo de 

formação. Portanto, o curso já está consolidado dentro do CEFET/RJ. 

  Sua estrutura física apresenta cerca de, 12 salas de aulas e cinco laboratórios didáticos 

especializados, sendo estes o laboratório de Mecânica, laboratório de Termodinâmica, 

laboratório de Eletromagnetismo, laboratório de Óptica e laboratório de Química. Conta 

também com um laboratório de informática, que é de uso conjunto com outros cursos do campus 

e um acervo atualizado de livros disponibilizado na biblioteca. Os docentes dispõem de 

gabinetes próprios e há também um local disponibilizado para uso do Centro Acadêmico do 

curso. Em 2014, o curso foi avaliado pelo Ministério da Educação (MEC) obtendo nota 4 

(quatro), em uma graduação de notas de 1 a 5. Já na última avalição do ENADE o curso atingiu 

nota 5 (cinco), sendo esta a nota máxima (PETRÓPOLIS, 2016). 

 

 

6.1 PLANO PEDAGÓGICO DOS CURSOS 

 

6.1.1 Objetivos dos cursos 

 

 Ambos os cursos de licenciatura em física, em consonância com o Parecer 1304/2001 

das DCN, apontam os seguintes objetivos para os cursos, descritos ao longo dos seus PPC: 
 

Quadro 02: Objetivos do curso de Licenciatura em Física do IFRJ 

IFRJ 

• Domínio sólido do conteúdo da Física em uma abordagem conceitual   plurimetodológica; 

• Compreensão da ciência, em particular da ciência Física, em suas dimensões epistemológica, 

histórica e sociocultural; 

• Apropriação das tecnologias em um amplo espectro de especificidades e contextos de ação;  
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• Desenvolver atividades experimentais, com o domínio do método científico, utilizando recursos 

alternativos e suporte das tecnologias digitais;  

• Atuação em espaços formais e não formais de ensino, incluindo atividades de divulgação 

científica;  

• Capacidade de reflexão crítica na análise dos documentos e propostas oficiais gerados no âmbito 

das políticas curriculares; 

• Elaborar projetos pedagógicos para os espaços formais e não formais de ensino;  

•  

• Estabelecer interfaces de pesquisa, ensino e extensão com áreas da Física, como a Astronomia, e 

com áreas que dialoguem com a Física, como a Educação, Matemática e Química; 

• Autonomia nas decisões de caráter profissional, social e político envolvendo os diversos aspectos 

e implicações da inserção da ciência na sociedade;  

•  Criatividade, motivação e resiliência para lidar com os desafios da construção da sua  

prática profissional e processo de formação continuada. 

Fonte: NILÓPOLIS (2015) 

 

Quadro 03: Objetivos do curso de Licenciatura em Física do CEFET 

CEFET 

• Formar educadores comprometidos com uma educação científico-tecnológica de qualidade, 

derivada de uma leitura crítica do mundo e dos atuais sistemas de ensino públicos e privados, para 

estes contribuam para uma transformação social, possibilitando a igualdade de oportunidades para 

todos os cidadãos. 

• Propiciar aos licenciandos uma formação que permita o desenvolvimento de uma visão crítica e 

de uma intervenção adequada em distintos campos de sua atividade profissional. 

• Preparar os futuros professores para lidar com as demandas socioculturais emergentes na educação 

formal, bem como diferentes instâncias sociais e com o acolhimento e trato da diversidade. 

• Formar professores com autonomia e responsabilidade social, capazes de tomar decisões, a partir 

de uma concepção mais ampla de ciência, as quais envolvam a seleção, a adaptação e a elaboração 

de conteúdos, recursos, estratégias e atividades de ensino centradas na disseminação do saber 

científico em diferentes instâncias sociais. 

• Formar profissionais comprometidos com a dimensão ética em suas áreas de atuação, para o 

desenvolvimento integral da pessoa humana e da sociedade, por meio da geração e da 

compreensão do saber. 

• Permitir o cumprimento do preceito constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão, contribuindo para o avanço do Ensino de Física e da Pesquisa em Ensino da Física. 
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• Preparar professores aptos a analisar criticamente seu próprio trabalho pedagógico, a realidade 

específica em que atuam (sócio-político-cultural) e a construção de conhecimento pelos alunos. 

• Capacitar o licenciando para atuação profissional em diferentes instâncias sociais, seja através da 

atuação na educação formal, seja através de novas formas de educação científica, fazendo uso das 

tecnologias de informação e comunicação, bem como uso de metodologias, estratégias e materiais 

de apoio inovadores. 

• Preparar o licenciando para o desenvolvimento de atividades de pesquisa na área de Ensino de 

Física, bem como em outros campos do saber afins a sua formação inicial. 

Fonte: PETRÓPOLIS (2016) 

 

 

6.1.2 Organização Curricular 

 

O curso de Licenciatura em Física do IFRJ tem carga horária total de 3064,5 horas, sendo 

2862 horas de disciplinas e 202,5 horas de atividades complementares. Já, o curso do CEFET 

apresenta uma carga horária total 2925 horas, sendo 2685 horas de disciplinas e 240 horas de 

atividades complementares. A organização curricular dos cursos é disposta em áreas do 

conhecimento, como apresentado no quadro a seguir: 

Quadro 04: Organização Curricular dos cursos 

Área 

IFRJ CEFET 

Carga horária 

(em horas) 
% 

Carga 

horária (em 

horas) 

% 

Específicas de Física 945 33 
1350 50,28 

Matemática 459 16 

Ciências Aplicadas 189 6 

1170 43,58 

Ensino 378 13 

Educação 216 7,5 

Estágio e Trabalho de Conclusão de 

Curso  

435 15 

Comunicação e Linguagem 162 5,2 165 6,14 

Fonte: autora 
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Para o curso do CEFET, o Núcleo Comum (NC) tem aproximadamente 50% da carga 

horária, de acordo com o Parecer 1304/2001 e refere-se aos tempos e componentes curriculares da 

Física Geral, Matemática, Física Clássica, Física Moderna e Contemporânea e Disciplinas 

Complementares. O Núcleo Específico (NE) é composto pela dimensão pedagógica, caracterizada 

pelas disciplinas de conteúdo propriamente pedagógico e as de ensino de Física, que compreende 

aquelas que contêm o Estágio Supervisionado, com cerca de 43,58% da carga horária total. 

Ambos os currículos estão organizados em regime semestral, e a cada semestre são 

oferecidas disciplinas de diferentes áreas do conhecimento. 

 

 

6.1.3 Perfil do egresso 

 

As competências do licenciado em Física são guiadas pelo Parecer CNE/CES 1304/2001. 

Um dos perfis apresentados é o de físico educador, este ao qual trata especificamente dos cursos de 

Licenciatura:  
“Físico – educador: dedica-se preferencialmente à formação e à disseminação do saber 
científico em diferentes instâncias sociais, seja através da atuação no ensino escolar formal, 
seja através de novas formas de educação científica, como vídeos, “software”, ou outros 
meios de comunicação” (BRASIL, 2001, p. 3). 

 

De acordo com PPC do curso do IFRJ, as competências esperadas para os egressos são as 

seguintes: 

• Ter amplo conhecimento das áreas fundamentais da Física clássica e moderna, 

apresentando domínio de aspectos conceituais, habilidades experimentais, matemáticas, da história 

da ciência e de aspectos da educação e do ensino;  

• Ser capaz de formular e solucionar problemas físicos, teóricos e experimentais;  

• Manter atualizada a sua cultura científica geral;  

• Saber utilizar e ensinar a matemática para expressar os fenômenos naturais;  

• Utilizar a linguagem científica na abordagem dos fenômenos estudados e 

apresentados em aulas, textos, apresentação de palestras e trabalhos publicados;  

• Ser capaz de perceber a relação e implementar a interação da Física com outras áreas 

do conhecimento;  
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• Ser capaz de elaborar e adaptar materiais didáticos para diferentes objetivos do 

processo de ensino-aprendizagem;  

• Ter criatividade e versatilidade de forma a poder desenvolver materiais alternativos 

para o ensino de física;  

• Ser flexível, aplicando o conhecimento e as experiências adquiridas ao longo do 

curso nos diversos campos de ensino da física;  

• Fazer do cotidiano e da tecnologia usual elementos de apoio, selecionando e usando 

recursos didáticos e estratégias metodológicas adequados para cada momento do ensino de física;  

• Ser um pesquisador da própria prática e reflexivo na sua atuação docente;  

• Compreender as relações professor-aluno-escola-sociedade;  

• Compreender o papel do seu componente curricular na área em que se insere;  

• Planejar e gerenciar o tempo, o espaço, rotinas escolares e planos de trabalho;  

• O egresso deve ser capaz de participar de projetos de pesquisa em sua área de atuação 

e áreas afins, podendo dar continuidade à sua formação acadêmica e profissional como pesquisador; 

• Ser capaz de participar de projetos de extensão, pondo em prática os conhecimentos 

adquiridos em ações com a comunidade escolar e externa com foco na divulgação científica, 

atividades tecnológicas, sociais e ambientais, dentre outras possibilidades (NILÓPOLIS, 2015).               

Identifica-se nas características esperadas pelo professor formado por esse curso, que ele atenda às 

necessidades tanto acadêmicas de formação de um aluno, quanto as necessidades sócio-culturais. A 

preocupação com o conteúdo se mostra tão importante quanto a formação cidadã que esse futuro 

professor promoverá. Mostrando-se em consonância com os documentos oficiais que regem os 

cursos de formação de professores, e também, os documentos que regem os cursos de específicos 

de Física. 

           O profissional egresso do curso de Licenciatura CEFET, que consta em seu PPC, o apresenta 

com um profissional que deverá ser capaz de atuar na formação e disseminação do saber científico 

em diferentes instâncias sociais, seja através da atuação no ensino formal, seja através de novas 

formas de educação. Assim, o perfil esperado para seu profissional egresso é que consiga 

desenvolver tais competências: 

• promover o ensino visando à aprendizagem do aluno, bem como compreender o 

processo de ensino-aprendizagem na escola e nas suas relações com o contexto no qual se inserem 

as instituições de ensino; sistematizar e socializar a reflexão sobre a prática docente; 
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•  adotar estratégias de ensino diversificadas que explorem menos a memorização e 

privilegiem raciocínio e estratégias de avaliação diversificadas, atendendo a múltiplas formas de 

expressão do conhecimento; 

• ter consciência dos aspectos emocionais e afetivos que envolvem o processo de 

ensino-aprendizagem; considerando as características socioculturais e respeitando a pluralidade de 

formas de saberes e habilidades dos alunos; 

• desenvolver competências e habilidades que viabilizam a relação aluno-professor, 

aluno-aluno, e professor-professor, de tal maneira a atuar de forma colaborativa com seus pares, 

desenvolvendo práticas de codocência; 

• promover a disseminação do saber científico de forma a estimular a autonomia 

intelectual do estudante, valorizando a expressão de suas ideias, de seus saberes não científicos, 

tratando-os como ponto de partida para o entendimento dos saberes científicos; 

• resolver problemas concretos da prática docente e da dinâmica escolar, zelando pela 

aprendizagem dos alunos; 

• ser capaz de atuar na disseminação do saber científico em diferentes instâncias 

sociais de tal forma a promover um diálogo permanente com as outras áreas do conhecimento, 

buscando a interdisciplinaridade; 

• conhecer e dominar os conteúdos básicos relacionados à Física e às áreas de 

conhecimento afins, que são objeto de sua atividade docente, adequando-os às necessidades dos 

alunos; 

• dominar princípios gerais e fundamentais da Física; descrever e explicar fenômenos 

naturais, processos e tecnológicos em termos de conceitos e teorias tendo uma visão global das 

grandes áreas clássicas e modernas; 

• valorizar o aspecto experimental da Física, bem como utilizar a matemática como 

uma linguagem dos fenômenos observados em laboratórios e na natureza; 

•  ter consciência do processo de transformação do conhecimento humano e manter-se 

em formação constantemente para acompanhar as transformações do conhecimento humano, seja 

do campo educacional geral e específico, seja do campo de conhecimento científico-tecnológico; 

bem como manter-se atualizado sobre a legislação e a atuação profissional; 

• atuar de forma integrada em programas envolvendo equipes multidisciplinares; 
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• ser crítico, criativo, participativo e ético no desempenho de suas atividades, 

compreendendo a Ciência como conhecimento histórico, desenvolvido em diferentes contextos 

sócio-políticos, culturais e econômicos; 

•  participar de projetos de pesquisa em Ensino de Física, bem como outros nas áreas 

tecnológicas e aplicadas (PETRÓPOLIS, 2016). 

Nota-se que há uma evidente preocupação para que o formando do curso do CEFET consiga 

ser um profissional multifacetado, capaz de atuar em sala de aula como também na pesquisa. Deve 

ser um profissional atualizado, capaz de promover um ensino contextualizado e diversificado, sendo 

zeloso com a formação acadêmica e cidadã de seus alunos. 

Dessa forma, ambos os cursos se atentam ao fato de o docente formado em seu curso 

corresponder ao perfil apresentado nas DCN, pelo Parecer CNE/CES 1304/2001, já citado 

anteriormente: perfil do físico-educador. 
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CAPÍTULO VII - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é 
imprescindível. Mas, ainda que desejem bons professores para 
seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam 
professores. 
 

           (Paulo Freire) 
 

 

7.1 MATRIZ CURRICULAR DOS CURSOS 

 

As matrizes curriculares dos cursos de licenciatura em Física são compostas por disciplinas de 

diferentes eixos temáticos, que são as disciplinas específicas de física, as de matemática, de ciências 

aplicadas, de ensino, de educação, de comunicação e linguagem e as de estágio e trabalho de 

conclusão de curso. Os quadros a seguir apresentarão as disciplinas separadas por períodos, descritas 

em seus respectivos PPC do curso, apontando o tipo de abordagem de cada uma das disciplinas, 

abordagem teórica, prática ou teórico-prática, como apresentados nos quadros a seguir, do 05 ao 21. 

Assim, poderá ser feito um quantitativo das disciplinas no âmbito da prática experimental. 

 
Quadro 05: Disciplinas do 1º Semestre do IFRJ 

1º Semestre IFRJ 

Disciplina 
Carga Horária 

(créditos) 
Abordagem 

Introdução à Física 6 Teórica/Prática 

Pré-Cálculo 6 Teórica 

Geometria Analítica 6 Teórica 

Contemporaneidade, subjetividade e práticas 

escolares 

4 
Teórica 

Sociedade, Cultura e Educação 4 Teórica 

Comunicação e Informação 
 

 

2 Teórica/Prática 

Fonte: autora 
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Quadro 06: Disciplinas do 1º Semestre do curso do CEFET 

1º Semestre CEFET 

Disciplina 
Carga Horária 

(créditos) 
Abordagem 

Introdução à Física 3 Teórica 

Introdução à Astronomia 3 Teórica 

Introdução às ciências experimentais 3 Prática 

Funções 4 Teórica 

Computação Algébrica 4 Teórica 

Matrizes e Vetores 
 

 

3 Teórica 

        Fonte: autora 

 

Quadro 07: Disciplinas do 2º Semestre do IFRJ 

2º Semestre IFRJ 

Disciplina 
Carga Horária 

(créditos) 
Abordagem 

Tratamento de Dados 4 Teórica/Prática 

Cálculo I 6 Teórica 

Química Geral 6 Teórica/Prática 

História, Política e Legislação da Educação 4 Teórica 

Produção de Textos 2 Teórica/Prática 

           Fonte: autora 

 

Quadro 08: Disciplinas do 2º Semestre do CEFET 

2º Semestre CEFET 

Disciplina 
Carga Horária 

(créditos) 
Abordagem 

Mecânica Básica 4 Teórica/Prática 

Geometria Analítica 4 Teórica 

Cálculo I 5 Teórica 

Leitura e produção de textos 3 Teórica 



62 
 

Educação e sociedade 3 Teórica 

 Fundamentos históricos-        
filosóficos da educação 

 
 

4 Teórica 

            Fonte: autora 

 

Quadro 09: Disciplinas do 3º Semestre do IFRJ 

3º Semestre IFRJ 

Disciplina 
Carga Horária 

(créditos) 
Abordagem 

Física Geral I 6 Teórica/Prática 

Cálculo II 6 Teórica 

LIBRAS 4 Teórica/Prática 

Biologia Geral 4 Teórica/Prática 

Didática 4 Teórica 

           Fonte: autora 

 

Quadro 10: Disciplinas do 3º Semestre do CEFET 

3º Semestre CEFET 

Disciplina 
Carga Horária 

(créditos) 
Abordagem 

Mecânica Básica II 5 Teórica/Prática 

Física Térmica 5 Teórica/Prática 

Probabilidade e Estatística 4 Teórica 

Cálculo II 5 Teórica 

Políticas Públicas na formação de professores 3 Teórica 

             Fonte: autora 

 

Quadro 11: Disciplinas do 4º Semestre do IFRJ 

4º Semestre IFRJ 

Disciplina 
Carga Horária 

(créditos) 
Abordagem 

Física Geral II 6 Teórica/Prática 
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Física Geral III 6 Teórica/Prática 

Cálculo III 8 Teórica 

Física em Sala de Aula I 4 Teórica/Prática 

Metodologia do Ensino de Física 4 Teórica/Prática 

           Fonte: autora 

 

Quadro 12: Disciplinas do 4º Semestre do CEFET 

4º Semestre CEFET 

Disciplina 
Carga Horária 

(créditos) 
Abordagem 

Eletromagnetismo Básico 5 Teórica/Prática 

Circuitos elétricos e eletrônicos 4 Teórica/Prática 

Álgebra Linear 4 Teórica 

Cálculo III 5 Teórica 

Oficina de Projeto de ens. em Mecânica 3 Prática 

Didática 4 Teórica 

             Fonte: autora 

 

Quadro 13: Disciplinas do 5º Semestre do IFRJ 

5º Semestre IFRJ 

Disciplina 
Carga Horária 

(créditos) 
Abordagem 

Física Geral IV 6 Teórica/Prática 

Eletromagnetismo e Óptica Física 6 Teórica/Prática 

Física Clássica 4 Teórica 

História e Filosofia da Ciência 4 Teórica 

Física em Sala de Aula II 4 Teórica/Prática 

Estágio I 10 Teórica/Prática 

           Fonte: autora 
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Quadro 14: Disciplinas do 5º Semestre do CEFET 

5º Semestre CEFET 

Disciplina 
Carga Horária 

(créditos) 
Abordagem 

Relatividade 3 Teórica 

História e Filosofia da ciência moderna 5 Teórica 

LIBRAS I 3 Teórica 

Cálculo IV 4 Teórica 

Oficina de Projeto de ens. em Física Térmica 3 Prática 

Prática I 10 Teórica/Prática 

Psicologia aplicada a educação 3 Teórica 

           Fonte: autora 

 

           Quadro 15: Disciplinas do 6º Semestre do IFRJ 

6º Semestre IFRJ 

Disciplina 
Carga Horária 

(créditos) 
Abordagem 

Física Moderna I 4 Teórica 

Introd. À Astronomia e Gravitação 4 Teórica/Prática 

Tópicos Compl. de Matemática 4 Teórica 

Pesquisa em Ensino de Física 4 Teórica 

Física em Sala de Aula III 4 Teórica/Prática 

Estágio II 10 Teórica/Prática 

           Fonte: autora 

 

Quadro 16: Disciplinas do 6º Semestre do CEFET 

6º Semestre CEFET 

Disciplina 
Carga Horária 

(créditos) 
Abordagem 

Física Ondulatória e Óptica 6 Teórica/Prática 

Física Quântica I 4 Teórica 

Epistemologia 2 Teórica 

Práticas Extensionistas 2 Prática 
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Oficina de Projeto de ens. em Física 

ondulatória e eletromagnetismo 

4 Prática 

Prática II 10 Teórica/Prática 

            Fonte: autora 

 

Quadro 17: Disciplinas do 7º Semestre do IFRJ 

7º Semestre IFRJ 

Disciplina 
Carga Horária 

(créditos) 
Abordagem 

Física Moderna II 4 Teórica/Prática 

Laboratório de Física Moderna 6 Prática 

Física em Sala de Aula IV 4 Teórica/Prática 

Trabalho de Conclusão de Curso I 2 Teórica/Prática 

Estágio III 10 Teórica/Prática 

           Fonte: autora 

 

Quadro 18: Disciplinas do 7º Semestre do CEFET 

7º Semestre CEFET 

Disciplina 
Carga Horária 

(créditos) 
Abordagem 

Introdução à Física Nuclear 3 Teórica 

Química Geral 5 Teórica/Prática 

Metodologia da Pesquisa 2 Teórica 

Prática III 10 Teórica/Prática 

Fonte: autora 
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Quadro 19: Disciplinas do 8º Semestre do IFRJ 

8º Semestre IFRJ 

Disciplina 
Carga Horária 

(créditos) 
Abordagem 

Física Moderna III 4 Teórica 

Eletrônica Básica 4 Teórica/Prática 

Ciências Ambientais 4 Teórica 

Trabalho de Conclusão de Curso II 2 Teórica/Prática 

Fonte: autora 

 

Quadro 20: Disciplinas do 8º Semestre do CEFET 

8º Semestre CEFET 

Disciplina 
Carga Horária 

(créditos) 
Abordagem 

Laboratório de Física Moderna 2 Prática 

Discussão dos conceitos de física 2 Teórica 

Projeto final I 2 Teórica 

Oficina de projeto de ensino em Física 

Moderna 

3 Prática 

Prática IV 10 Teórica/Prática 

Fonte: autora 

 

Quadro 21: Disciplinas do 9º Semestre do CEFET 

9º Semestre CEFET 

Disciplina 
Carga Horária 

(créditos) 
Abordagem 

Novas tecnologias aplicadas ao Ens. de Física 1 Teórica 

Oficina de projeto em ens. mod. Esp. 2 Teórica/Prática 

Sujeito, sociedade e cultura 2 Teórica 

Projeto Final II 2 Teórica/Prática 

Fonte: autora 
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    Os quadros apresentados apontam que uma significativa parcela de disciplinas dos dois 

cursos foi estruturada de modo a contemplar a articulação entre a teoria e a prática dos saberes. 

Suscitando a possibilidade de trabalho com projetos interdisciplinares, não objetivando uma 

formação meramente conteudista, mas que considere aspectos pedagógicos relevantes para o 

desenvolvimento de um profissional capacitado e que atenda às demandas da escola atual. 

Entretanto, não basta somente que o currículo do curso seja propício ao desenvolvimento de 

práticas, sejam elas experimentais ou não, que consolidem o processo de aprendizagem dos 

licenciandos. A prática do professor formador deve atender a essas características no seu dia a dia 

em sala de aula. Para tanto, é indispensável que o professor universitário promova aulas 

contextualizadas e que estejam coerentes com a pretensão de formação do curso e com as 

necessidades apresentadas na profissão docente de escola básica. 

 Carvalho (2012) questiona se os docentes universitários dos cursos de formação de 

professores estão preparados e preparando seus licenciandos para atuarem na escola básica ou se 

eles só se preocupam com o referencial teórico que têm de ensinar. Ela ainda afirma que 

 
O problema é que os professores universitários – dos conteúdos específicos, e também dos 
conteúdos pedagógicos, às vezes até dos conteúdos integradores – estão longe da escola e 
não têm referência de quais são os problemas educacionais alusivos às suas disciplinas que 
poderão ser propostos para serem pesquisados na escola básica (CARVALHO, 2012, p. 
35). 

 

Portanto, o professor formador de professores deve estar sempre atualizado quanto às 

demandas apresentadas para a profissão de quem ele formará. Bem como preparar suas aulas, 

estudando as variáveis presentes no processo de ensino e aprendizagem que estão presentes em cada 

atividade. Assim, esse professor terá maiores chances de proporcionar um ensino contextualizado e 

significativo para os licenciandos. Dessa forma, as aulas se tornarão locais de potencial 

desenvolvimento de reflexões sobre o difícil processo de ensinar e de aprender a ensinar. 

Os gráficos a seguir indicam a porcentagem de aulas teóricas, práticas e teóricas/práticas em 

cada um dos cursos: 
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Gráfico 01: Percentual da abordagem das disciplinas do curso do IFRJ 

 
Fonte: autora 

 

Gráfico 02: Percentual da abordagem das disciplinas do curso do CEFET 

 
Fonte: autora 

 

Analisando, os gráficos 1 e 2 nota-se que o curso do IFRJ apresenta um percentual maior de 

disciplinas que articulam conhecimentos teóricos e práticos. Ao somar as porcentagens de tipos de 

abordagens “teórica/prática” e “prática” temos nesse curso um total de 57% das disciplinas.  

43%
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Teóricas
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Práticas
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O curso do CEFET, apesar de ter mais disciplinas específicas de cunho prático, se 

comparadas ao total de disciplinas presente durante todos os semestres e somando as porcentagens 

temos um total de 43% de disciplinas envolvidas com teoria e prática. 

Sendo assim, após análise da matriz curricular e uma breve leitura das ementas de cada uma 

das disciplinas dos dois cursos, optou-se por analisar somente as ementas das disciplinas do curso 

do IFRJ. A justificativa para não analisar as ementas das disciplinas do CEFET se pautou, além da 

obtenção de uma menor porcentagem de disciplinas que vinculem teoria e prática, se comparadas 

ao IFRJ, mas, também na falta de informação específica sobre as atividades experimentais nessas 

ementas. 

 

 

7.1.1 Análise das ementas 

 

As ementas das disciplinas analisadas e dispostas em forma de mapa conceitual serão aquelas 

que fazem parte do núcleo de conteúdos obrigatórios dos cursos, ou seja, as disciplinas específicas 

gerais de física. Em geral, essas disciplinas apresentam caráter teórico, contudo seus conhecimentos 

são passíveis de atividades experimentais devido ao próprio caráter experimental da física. O 

objetivo é verificar sua capacidade de promover um aprendizado significativo por meio de práticas 

experimentais. 

A figura 04 apresenta o mapa conceitual da disciplina “Física Geral I”, que tem por objetivo 

a aprendizagem de conceitos básicos de mecânica newtoniana. É oferecida no terceiro período do 

curso do IFRJ e possui seis créditos. Em sua ementa estão dispostos todos os conceitos a serem 

trabalhados nas aulas, enfatizando que 1/3 dos créditos da disciplina será utilizado para atividades 

práticas, a fim de verificar experimentalmente os conceitos teóricos apresentados. 

A ementa dessa disciplina ainda informa que dentre as práticas experimentais que podem ser 

desenvolvidas nas aulas, uma parte dessas atividades deverá conter o uso de aplicativos de 

smartphones para o nível médio. 

Verifica-se nessa ementa a preocupação da relação teórico-prática dos conceitos. Inclusive, 

nas sugestões bibliográficas estão contidos livros que trabalham atividades de laboratório, a partir 

de diferentes visões. 
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Figura 04: Mapa Conceitual da disciplina “Física Geral I” – IFRJ 

 
Fonte: autora 

 

Nota-se a atenção dada à potencialidade da experimentação como um recurso legítimo para 

promoção da aprendizagem significativa. Corroborando com a TAS, é necessário que uma ementa 

vá além de conceitos, dando opções como aquelas apresentadas na figura 04, uma vez que ao se 

realizarem atividades práticas que sejam problematizadas e contextualizadas, o futuro professor 

questionará seus conhecimentos prévios com os novos trazidos pela atividade, agregando 

informações e construindo o conhecimento científico.  

Pensando nos conhecimentos que o licenciando construirá durante seu processo de 

formação, sejam esses específicos e/ou pedagógicos, torna-se importante que as licenciaturas, 

cursos que preparam professores de física para atuarem no ensino médio, estejam atentas ao que é 

ofertado para seus alunos. Visto que, o licenciando precisa ter uma formação consistente para 

atender ao protagonista de todo esse processo de ensino-aprendizagem, o aluno da escola básica. 

O segundo MC, figura 05, apresenta a disciplina denominada “Mecânica Básica I”. Ela 

pertence a matriz curricular do curso do CEFET e é ofertada no segundo período e contém quatro 

créditos. Como já dito, seu objetivo também é de ensinar conceitos básicos de mecânica newtoniana, 

mesmo conteúdo da disciplina da figura 04. Contudo, sua ementa não disponibiliza os 

procedimentos metodológicos que podem ser utilizados durante as aulas. Também não há 
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informações quanto a abordagem prática/teórica da disciplina. Nas referências bibliográficas 

constam apenas livros de física teórica. 

 
Figura 05: Mapa Conceitual da disciplina “Mecânica Básica” – CEFET 

  

Fonte: autora 

 

As disciplinas abordam o mesmo conteúdo, porém como são de cursos distintos, seus 

procedimentos metodológicos são diferenciados. E estão enfatizados somente em uma das ementas, 

a do Instituto Federal. Essa prioriza a utilização de práticas experimentais em uma significativa 

parcela de aulas durante o semestre.  

Ao ser explicitado na ementa da disciplina “Física Geral I”, retratada na figura 04, que as 

atividades experimentais devem fazer parte das aulas, nota-se a atenção dada à potencialidade da 

experimentação como um recurso legítimo para promoção da aprendizagem significativa. O mesmo 

não foi encontrado na ementa da disciplina “Mecânica Básica I”, retratada na figura 05, onde é 

enfatizado apenas a teoria. 

No MC da disciplina “Física Geral II”, figura 06, estão dispostos os conteúdos relacionados 

à ondulatória. Nota-se que também há preocupação com a divisão dos créditos da disciplina para as 

atividades de laboratório. Ela é ofertada no quarto período e possui seis créditos, sendo então 2/3 

desse tempo separados para experimentos.  
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Figura 06: Mapa Conceitual da disciplina “Física Geral II” - IFRJ 

 
Fonte: autora. 

 

Vale ressaltar, que tais atividades ficam a critério do professor responsável pela disciplina. 

Porém, foi constando na ementa que há um tempo reservado para atividades prático-

experimentais, cria-se uma responsabilidade e cuidado maior do docente com tais atividades. Uma 

vez que os alunos respaldados pela ementa podem cobrar essas práticas do professor. 

Outro ponto a ser analisado, não foi possível indentificar somente analisando a ementa de 

uma disciplina, diz respeito ao tipo de abordagem que será utilizado pelo professor para realização 

dessas práticas. Como já apontado anteriormente, o tipo de abordagem realizado interfere 

diretamente no aprendizado do licenciando. 

A figura 07 expõe o MC da disciplina “Física Ondulatória” do curso do CEFET. Ela se 

encontra no 5º semestre e contém 4 créditos. Ao comparar os MC das figuras 06 e 07, que relatam 

assuntos muito parecidos que envolvem a física ondulatória, nota-se que o MC da disciplina do IFRJ 

é mais rico em detalhes, uma vez que sua ementa é mais detalhada comceitualmente e também 

disponibiliza tempo para teoria e prática que envolvam o conteúdo da disciplina.  

 

 

 

 
Figura 07: Mapa Conceitual da disciplina “Física Ondulatória” - CEFET 
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Fonte: autora 

 

Na disciplina do CEFET é somado aos conteúdos da disciplina noções de óptica geométrica. 

Seu MC informa apenas, que em um dos conteúdos deve ser utilizado uma série matemática para 

sua composição. O fato de não se apresentar de forma explícita a utilização da experimentação na 

ementa das disciplinas do CEFET, não indica que tal metodologia não seja utilizada nas disciplinas 

de cunho teórico e específico. Todavia, o mesmo fato retira a obrigatoriedade de utilizar práticas 

experimentais na disciplina, o que favorece um ensino descontextualizado e com baixo fator de 

promoção da AS. 
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Figura 08: Mapa Conceitual da disciplina “Física Geral III”- IFRJ

 

Fonte: autora 

Na figura 08 está representado o MC da disciplina “Física Geral III”. Pode-se notar que essa 

disciplina apresenta a mesma estrutura das disciplinas apresentadas anteriormente no curso do IFRJ. 

Essas são características das disciplinas do eixo obrigatório, que são divididas de forma a 

contemplarem 2/3 de seus créditos com aulas expositivas e 1/3 de aulas experimentais. 

Tal disciplina tem por objetivo a aprendizagem de conceitos relacionados à eletricidade e 

magnetismo. É oferecida no quinto período e possui seis créditos. Sua ementa informa de maneira 

detalhada todos os conceitos a serem apresentados durante o semestre.  

Diferente da ementa da disciplina anterior, não são sugeridos em suas referências 

bibliográficas livros que trabalham a prática experimental. Boa parte deles é relacionado a teoria e 

realização de exercícios. Porém, é especificado que durante a disciplina será pedido à confecção de 

materiais práticos de ensino que possam ser trabalhadas no ensino básico. 

Mais uma vez, destaca-se nessa ementa a preocupação existente com a utilização da 

experimentação como um recurso didático. Que pode ser empregado tanto para compreensão de 

conceitos por parte dos discentes do curso, como também um possível instrumento a ser trabalhado 

nas aulas desses futuros docentes. 
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Figura 09: Mapa Conceitual da disciplina “Eletromagnetismo Básico” – CEFET 

 
Fonte: autora 

 

A figura 09 representa o MC da disciplina “Eletromagnetismo Básico”, ofertada no quarto 

semestre do curso do CEFET, dispondo de cinco créditos. Seu intuito é a aprendizagem dos 

conceitos sobre eletricidade e magnetismo. A ementa da disciplina, assim, como as demais desse 

curso apresenta apenas os conteúdos a serem estudados.  

No caso específico de uma disciplina de eletromagnetismo, é de suma importância que as 

atividades práticas estejam envolvidas, já que é uma disciplina que envolve muitos assuntos 

apresentados e vividos em nosso cotidiano. Esta é uma boa maneira de contextualizar o ensino e 

trazer motivação para o estudo da mesma. 

É papel do professor formador, estimular um posicionamento ativo dos licenciandos na 

construção de seu conhecimento. Esta perspectiva considerara que a sua formação tem a função de 

fornecer subsídios para a atuação na escola básica.  

Gomes e Garcia (2014) afirmam que atribuição de significados e utilização de conceitos 

presentes no cotidiano, por meio da experimentação, deve servir para uma melhor compreensão da 

realidade. A partir do contexto, devem ser planejadas as atividades adequando as estratégias com os 

conteúdos, públicos e situações vivenciadas. 
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Figura 10: Mapa Conceitual da disciplina “Física Geral IV” – IFRJ 

 
Fonte: autora 

 

O MC da disciplina “Física Geral IV”, representado na figura 10, apresenta conteúdos de 

fluídos e termodinâmica, sendo ofertada no quinto período do curso do IFRJ e possui seis créditos. 

Sua metodologia segue o padrão das ementas analisadas anteriormente, tendo a mesma disposição 

de aulas teóricas e práticas.  

Essa é mais uma disciplina que apresenta um grande leque de opções para utilização da 

experimentação. Se bem planejadas elas podem apresentar resultado significativo no processo de 

aprendizagem dos alunos. Porém, a atividade experimental em sala de aula não é um recurso 

pedagógico autossuficiente nem uma atividade autoexplicativa. “Não basta apresentá-la, impressionar o 

aluno e colher o seu aplauso para que ele possa aprender os conceitos que motivaram a sua apresentação. É indispensável à 

participação ativa dos alunos e a mediação do professor, pois é ele quem domina o abstrato e pode extraí-lo do concreto.” 

(GASPAR, 2005, p.4). 

O professor deve ser o mediador entre os conhecimentos prévios dos alunos e o conhecimento 

científico. Levar em consideração os conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva dos alunos 

é requisito para que possa ocorrer uma AS. O experimento é o material potencialmente significativo 

e a discussão gerada por ele será a ponte para a construção do conhecimento. 
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Figura 11: Mapa Conceitual da disciplina “Fluídos e Física Térmica” – CEFET 

 
Fonte: autora. 

 

A figura 11 apresenta o MC da disciplina de “Fluidos e Física Térmica” da grade do CEFET. 

Ela também estuda os conceitos envolvidos com a gravitação. É ofertada no terceiro semestre e 

dispõe de quatro créditos. Sua ementa apresenta somente os conteúdos a serem trabalhados, sem 

apresentar qualquer informação sobre metodologias ou recursos pedagógicos. 

Os cursos de formação de professores de ciências apresentam algumas características que 

impedem o desenvolvimento de um ensino mais significativo, entre elas estão a falta de conexão 

com a realidade e o excesso de aulas expositivas.  

É nesse momento que a experimentação se faz presente como um recurso que pode quebrar o 

modelo tradicional de ensino e contextualizar o ensino. Mas, para isso ela deve ser apresentada 

como uma ferramenta a ser utilizada ao decorrer das disciplinas. 

Após analisadas as ementas, notou-se que o curso do CEFET não apresenta de forma explícita 

em sua documentação apontamentos sobre as atividades prático-experimentais, deixando assim tais 

atividades a critério do professor que ministrará cada disciplina. Dessa forma, optou-se por utilizar 

somente o curso do IFRJ nas análises posteriores, pois este apresenta de forma direta a 

experimentação ao decorrer das disciplinas. 

 

 

7.2 QUESTIONÁRIO PRELIMINAR 

 

7.2.1 Perfil dos Participantes 
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Os participantes dessa pesquisa foram quatro professores da licenciatura em Física do curso do 

IFRJ: P01, P02, P03 e P04. Foi aplicado um questionário com 10 perguntas relacionadas à utilização 

de atividades práticas e um questionário para levantamento do perfil do participante. Este continha 

perguntas relacionadas à formação e prática profissional do docente, a fim de entendermos melhor 

possíveis respostas encontradas no questionário sobre as atividades experimentais. 

 
Quadro 22: Perfil dos participantes do questionário. 

Perguntas 
Participantes 

P01 P02 P03 04 

Em quantas e quais 

instituições você 

leciona? 

Uma – IFRJ Uma – IFRJ Uma – IFRJ Duas 

Além de professor 

possui outro cargo 

nessas instituições? 

Coordenador do 

PIBID 
Não 

Vice-

coordenador da 

Lic. em Física 

Não 

Com quais segmentos 

do ensino você já 

trabalhou? E 

atualmente? 

Ensino 

Médio/Técnico e 

Superior 

Fundamental, 

Médio e 

Superior 

Fundamental, 

Médio e 

Superior e Pós-

Graduação 

Ensino Médio, 

Superior 

(graduação e 

mestrado) 

Qual sua área de 

Formação? 

Bacharel em 

Astronomia 

Licenciatura 

Em Física 

Bacharel em 

Física 

Licenciado e 

Bacharel em 

Física 

Possui 

Mestrado/Doutorado? 

Em qual área? 

Mestrado em 

Astrofísica e 

Doutorado em 

Física (em 

andamento) 

Ensino de Física 

Mestrado e 

Doutorado em 

Física 

Mestrado e 

Doutorado em 

Física 

Há quanto tempo você 

trabalha como 

professor? 

13 anos 15 anos 25 anos 16 anos 

Fonte: autora. 
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7.2.2 Análise dos questionários 

 

Foi aplicado um questionário para os professores do curso contendo 10 perguntas 

relacionadas a execução de atividades práticas, sendo a última um pedido de confecção de um roteiro 

de uma atividade experimental qualquer que poderia ser utilizado pelo professor em uma de suas 

aulas. 

Esse questionário tinha o objetivo de nortear as perguntas que seriam realizadas na próxima 

etapa da pesquisa, assim este tornou-se um questionário preliminar. Suas perguntas serviram de base 

para montagem do roteiro de perguntas da entrevista. 

As questões foram analisadas segundo a ATD (MORAES; GALIAZZI, 2016) e dispostas 

em categorias de análise, representadas nos quadros 23 a 30 e no gráfico 03. Contudo, a última 

questão, que se trata de um roteiro, será analisada quanto ao seu caráter de concepção sobre a 

experimentação e visão de ciência seguindo as categorias apresentadas no trabalho “Por uma 

imagem não deformada do trabalho científico”, de autoria de GIL-PÉREZ; FERNÁNDEZ; 

CARRASCOSA; CACHAPUZ; PRAIA (2001). 

 

• Pergunta 1: 
Quadro 23: Categorização da pergunta 1 

Pergunta Categoria Nº Trechos 

O
 q

ue
 v

oc
ê 

en
te

nd
e 

po
r a

ul
as

 

ex
pe

rim
en

ta
is?

 

Demonstrativas 2 Demonstra na prática um fenômeno natural (P01) 

Aulas com equipamentos desenvolvidos para esse fim (P04) 

Construção do 

conhecimento 

científico 

2 Proporcionam a construção do conhecimento científico (P04) 

Promoção da cultura científica (P02) 

Teste de 

modelos 

teóricos 

1 Planejada para testar o modelo teórico (P03) 

Fonte: autora 
 

A categoria “demonstrativas” é definida como se o papel da experimentação fosse somente 

para ilustrar os conceitos teóricos acerca de determinado assunto. De acordo com as respostas do 

participante P04, além de demonstrativa, a experimentação também precisa de aparatos específicos 
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para que ela aconteça. Outro participante, P03, aponta que a experimentação se apresenta como um 

teste dos modelos teóricos.  

 Contrapondo a esses pensamentos, P04 e P02 afirmam que uma aula experimentação é aquela 

em que ocorra a construção de conhecimentos científicos. Entretanto, o participante P04 acredita 

que para a construção desse conhecimento sejam necessários equipamentos específicos para 

realização da atividade. 

Sendo assim, pode-se considerar que apesar da maioria dos participantes considerarem o caráter 

demonstrativo da experimentação importante, vislumbram a mesma para além de um reforço 

teórico, sendo partícipe na construção do conhecimento. 

 

• Pergunta 2: 

 
Gráfico 03: Porcentagem de aulas práticas dadas por semestre, referentes a pergunta 2. 

 
Fonte: autora 

 

 O gráfico 3 apresenta o percentual de aulas práticas em laboratório realizadas pelos 

professores. P02, P03 e P04 apontaram que trabalham com disciplinas de laboratório de física, logo 

ministram aulas semanais que envolvem a prática experimental.  

 O professor P01 apontou que somente ministra aulas em laboratório, com caráter experimental, 

em média de duas vezas por semestre. 

De acordo com Araújo e Abib (2003) a utilização das atividades práticas como estratégia de 

ensino de física tem sido apontada por professores e alunos como uma das maneiras mais produtivas 
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de minimizar as dificuldades de aprender e ensinar física. Sendo assim, trabalhar com essas 

atividades com mais frequência pode garantir um ensino mais significativo para o aluno e facilitar 

a transmissão de conhecimentos por parte do professor, pois o experimento apresenta além do 

caráter demonstrativo, um papel de integrador de ideias e conceitos científicos. 

 

• Pergunta 3:  

 
Quadro 24: Categorização da pergunta 3 

Pergunta Categoria Nº   Trechos 

Ex
pe

rim
en

ta
çã

o 
so

m
en

te
 

pa
ra

 e
nt

en
di

m
en

to
 d

o 

m
od

el
o 

te
ór

ic
o?

 

Facilitadora 2 O experimento deve fazer parte de estratégias para facilitar o 

entendimento de modelos teóricos (P03) 

Ajuda na compreensão do fenômeno (P01) 

Empírica 2 A atividade experimental deve ter objetivos que incorporem a 

vivência da ciência na prática (P02) 

Deve resgatar o empirismo da ciência (P04) 

Fonte: autora 

 

A categoria “facilitadora” indica que a utilização de um experimento seja somente para 

facilitar a compreensão da teoria apresentada. Essa visão da relação teoria-prática deve ser revista 

nos cursos de formação de professores, já que ela segundo Carvalho e Gil-Pérez (2011) apresenta 

uma visão simplista sobre o ensino do conteúdo. Tornando o processo de ensino e aprendizagem 

como algo essencialmente simples, para o qual basta um bom conhecimento da matéria a ser 

ensinada.  

Esse tipo de visão compete a um ensino tradicional em que o professor está ali para transmitir 

um conhecimento que, por hipótese, somente ele domina. O professor apresenta postura ativa, que 

pensa e busca novos raciocínios, enquanto o aluno continua passivo nesse processo, com a figura 

de um ouvinte, sem grandes participações e intervenções nas aulas.  

A experimentação em sala de aula tem papel fundamental no processo formação de um futuro 

professor, pois essa prática pedagógica é concebida como objeto de investigação e reflexão, 

pautadas na articulação da teoria-prática (CARVALHO, GIL-PÉREZ, 2011).  

Já a categoria “Empírica” apresenta uma visão em que a observação, a indução ao pensamento 

crítico e a construção de hipóteses sejam levadas em consideração durante a realização da prática. 
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Corroborando com essa visão, Schön (2000, p. 228) diz que “um ensino prático reflexivo estabelece 

conexões entre diferentes conhecimentos, promovendo a reflexão-na-ação dos futuros profissionais 

docentes”. 

 

• Pergunta 4: 

 
Quadro 25: Categorização da pergunta 4 

Pergunta Categoria Nº Trechos 

O
bj

et
iv

os
 e

m
 u

m
a 

at
iv

id
ad

e 
ex

pe
rim

en
ta

l?
 Desenvolv. de 

habilidades 

específicas 

2 Desenvolvimento de habilidades específicas. (P01) 

Incorporação do fazer ciência na sua prática. (P02) 

Formação 

crítica 

1 As discussões advindas da atividade experimental promovem uma 

formação crítica. (P03) 

Construção de 

conceitos 

científicos 

3 Que o aluno consiga construir conceitos científicos. (P04) 

Momento em que o aluno percebe os conceitos por advindos da 

teoria. (P03) 

Permite que o aluno vivencie a cultura científica. (P02) 

Fonte: autora 

 

As categorias encontradas nessa questão, por mais que distintas, apontam para uma prática que 

apresente um ensino contextualizado e significativo para seus alunos. O “Desenvolvimento de 

habilidades específicas” caracteriza a importância do futuro professor saber trabalhar com os 

experimentos e saber adequá-los em diferentes situações e contextos.  

Sobre a “Formação crítica”, segunda categoria encontrada nas respostas dos professores, a 

experimentação é capaz de proporcionar discussões que contribuem para melhorar a qualidade do 

ensino, uma vez que a prática é capaz de promover situações de confronto entre as hipóteses dos 

alunos e as evidências experimentais. As aulas práticas são muito úteis no sentido de instigar o 

estudante a questionar as atividades que são demonstradas/observadas, criando mecanismos para a 

elaboração de ideias (ZANON; SILVA, 2000). Dessa forma, o licenciando desenvolve sua 

criticidade acerca da temática apresentada.  
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A prática experimental com o objetivo da “Construção do conhecimento científico”, já 

abordada em questões anteriores, é de extrema importância no contexto da formação de professores 

de Física, pois ela pode ser uma ferramenta que ajude a sanar possíveis erros conceituais que não 

foram contemplados nas aulas somente teóricas. Essa questão vai ao encontro as ideias de Carvalho, 

Cachapuz e Gil-Pérez (2012) que defendem que durante a formação inicial do professor de ciências 

existam atividades que potencializem a enculturação científica dos alunos, construindo corretamente 

os conceitos trabalhados, argumentando e utilizando linguagens e raciocínio científico. 

 

• Pergunta 5: 
Quadro 26: Categorização da pergunta 5 

Pergunta Categoria Nº Trechos 

C
om

o 
in

te
gr

ar
ia

 a
s a

tiv
id

ad
es

 

pr
át

ic
as

 e
m

 su
as

 a
ul

as
 te

ór
ic

as
? 

Como inclusão 

após a parte 

teórica 

1 Não é possível existir aula experimental sem a parte teórica. 

(P03) 

Como iniciação 

para a parte 

teórica 

2 Iniciaria com a prática e depois as aulas teóricas para 

fundamentação. (P04) 

Como discussão acerca de uma situação problema. (P02) 

De forma 

ilustrativa 

1 Apresentação de experimentos simples que ilustrem o conceito 

físico. (P01) 

Fonte: autora 

 

Como ressaltado por Trivelato (2011) as aulas práticas, independentes do momento em que 

sejam inseridas, devem exigir participação ativa do aluno durante sua execução. Elas devem 

desenvolver a discussão de ideias e a elaboração de hipóteses.  

O professor P03 indica em sua resposta que suas aulas teóricas são sempre integradas a 

atividades práticas, de forma que as mesmas sejam qualitativas e abertas a discussões quanto as 

limitações do modelo frente à montagem experimental utilizada. Complementando, o professor P02 

indica que além da discussão acerca de uma situação problema, a atividade experimental deve estar 

relacionada com o cotidiano. 
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• Pergunta 6: 

 
Quadro 27: Categorização da pergunta 6 

Pergunta Categoria Nº Trechos 

Ex
pe

rim
en

ta
çã

o 
po

de
 se

r u
m

 

re
cu

rs
o 

qu
e 

pr
op

ic
ie

 a
 p

rá
tic

a 

in
te

rd
isc

ip
lin

ar
? 

Contextualização 

Histórica 

1 Sim, exemplo: Física num contexto histórico-filosófico-

epistemológico. (P02) 

Recurso 

Disciplinar 

 

3 

Acredito mais em recursos disciplinares com aspectos 

interdisciplinares. (P04) 

A experimentação é um recurso poderoso para a prática 

interdisciplinar. (P03) 

É um recurso que propicia naturalmente a 

interdisciplinaridade. (P01) 

Fonte: autora 

 

Em todas as respostas obtidas os professores concordaram que a prática experimental é um 

recurso que propicia a interdisciplinaridade. Alguns, inclusive, apontaram que ela ocorre natural 

durante a realização da atividade, como o professor P01.  

Consoante com a resposta do professor P03, Carvalho et al (2012) assegura que utilizar 

experimentos como ponto de partida, é uma forma de levar o aluno a participar de seu processo de 

aprendizagem, sair de uma postura passiva e começar a agir sobre o seu objeto de estudo, 

relacionando o objeto com acontecimentos e buscando as causas dessa relação, procurando, 

portanto, uma explicação causal para o resultado de suas ações e/ou interações. 

 

• Pergunta 7: 
Quadro 28: Categorização da pergunta 7 

Pergunta Categoria Nº Trechos 

Pr
op

ôs
 a

lg
um

a 
at

iv
id

ad
e 

pr
át

ic
a 

en
tre

 d
isc

ip
lin

as
 d

e 

ei
xo

s t
em

át
ic

os
 d

ife
re

nt
es

? 

 

Através das 

ações do PIBID 

1 Vejo muitos experimentos criados pelos alunos bolsistas com esse 

caráter. (P01) 

Nas aulas 

experimentais 

3 Sempre. Sejam nas aulas experimentais ou teóricas. Por exemplo, 

quando falo da radiação visível contextualizo com a evolução e 

seleção natural da biologia. (P03) 

Nas aulas de laboratório, com eletromagnetismo e ciências 

ambientais. (P02) 
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Nas aulas práticas de óptica, relacionando com a visão. (P04) 

Fonte: autora. 

 

Como defendido pelos teóricos utilizados nesse trabalho (CACHAPUZ et al. 2011; 

CARVALHO, 2011; GRANDINI e GRANDINI, 2004) entre outros e como já apresentado pelos 

professores participantes, a prática experimental consegue trabalhar alinhada à prática 

interdisciplinar.  

Nessa questão, os professores retrataram alguns exemplos de como já trabalharam diferentes 

áreas do conhecimento durante uma mesma atividade experimental. Dois professores apontaram 

atividades que relacionavam Biologia e Física, P03 e P04. O professor P02 trabalhou a Educação 

Ambiental e a Física, inclusive essa proposta está presente como um dos temas transversais dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), ratificando a importância de propostas concisas para uma 

educação em ciências que seja contextualizada e transformadora.  

 
Os conteúdos de Meio Ambiente serão integrados ao currículo através da transversalidade, 
pois serão tratados nas diversas áreas do conhecimento, de modo a impregnar toda a prática 
educativa e, ao mesmo tempo, criar uma visão global e abrangente da questão ambiental 
(BRASIL, 1997, p.36).  

 

O professor P01 não exemplificou com alguma atividade realizada, mas indicou que trabalha 

de forma a instigar que os alunos coordenados por ele em um programa de iniciação à docência 

(PIBID) construam atividades que relacionem eixos temáticos diferenciados. 

 

• Pergunta 8: 
Quadro 29: Categorização da pergunta 8 

Pergunta Categoria Nº Trechos 

Q
ua

is 
os

 c
rit

ér
io

s p
ar

a 
a 

es
co

lh
a 

de
 u

m
 

ex
pe

rim
en

to
? 

Disponibilidade 

2 Se a escola possui recursos ou materiais de fácil acesso e fácil 

elaboração. (P04) 

Disponibilidade de material e tempo. P(01) 

Confrontos 

cognitivos 

2 Aquele que confronte conhecimentos prévios. (P02) 

Os que causam conflito cognitivo. (P03) 

Fonte: autora. 
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A categoria “Disponibilidade” indica que para a escolha de um experimento os professores 

procuram pela praticidade. Onde os materiais utilizados sejam de baixo custo, a construção do 

experimento seja simples e que o mesmo seja aplicável em qualquer ambiente.  

A outra categoria “Confrontos cognitivos” reflete que a escolha pelos experimentos ocorre 

de acordo com a preocupação de como acontecerá o desenvolvimento e compreensão do 

conhecimento científico. Ela aponta que para um melhor entendimento dos fenômenos precisa haver 

discussão e confronto com as ideias prévias apresentadas pelos alunos. Para isso, é fundamental que 

o professor esteja presente durante a atividade experimental, mediando as discussões e provocando 

o raciocínio cientifico destes. Assim, a construção do conhecimento acontece significativamente, 

pois o aluno precisou pensar criticamente para defender suas hipóteses (mesmo que errôneas) para 

a compreensão correta dos conceitos.  

O professor tem “a tarefa de ajudar os alunos a aprender através do estabelecimento das 

interrelações entre os saberes teóricos e práticos inerentes aos processos do conhecimento escolar 

em ciências” (ZANON; SILVA, 2000, p. 134). 

 

• Pergunta 9: 
Quadro 30: Categorização da pergunta 9 

Pergunta Categoria Nº Trechos 

A 
ab

or
da

ge
m

 d
a 

pr
át

ic
a 

ex
pe

rim
en

ta
l 

in
flu

en
ci

a 
na

 a
pr

en
di

za
ge

m
 d

o 
lic

en
ci

an
do

 

e 
na

 su
a 

fu
tu

ra
 p

rá
tic

a?
 

  

Possibilidades 1 Sim. A prática experimental contínua fornece aos 

licenciando uma série de possibilidades. (P01) 

Caráter Experimental 

da Física 

2 Sim, pois a física é uma ciência eminentemente 

experimental. Então, a prática deve ser trabalha 

sempre. (P02) 

Sim, é difícil que um estudante dê atenção a um 

modelo teórico. (P03) 

Empirismo 1 Sim, devido a física ter base no empirismo. (P04) 

Fonte: autora. 

 

Os quatro professores concordam que a maneira como é abordada a prática experimental 

tem enorme influência na aprendizagem do licenciando e também influenciará à sua maneira de 

trabalhar a experimentação nas suas futuras aulas. O professor P01 relata que a atividade 
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experimental contínua em um curso de formação possibilita diferentes maneiras de se apresentar 

um mesmo conteúdo, o que enriquecerá o aporte metodológico do futuro professor.  

Os professores P02 e P03 indicam que a Física possui caráter experimental, e é importante 

que o aluno aprenda a utilizar experimentos na sua formação inicial. P03 ainda ressalta que é difícil 

que um aluno dê importância a um modelo teórico, já que muitos confundem conceitos de teoria e 

hipótese. Então, a experimentação torna-se importante também na distinção desses conceitos. O 

professor P04 indica o empirismo presente na ciência como fator crucial para a utilização da 

experimentação nos cursos de formação. 

Para que a experimentação seja capaz de influenciar na aprendizagem do futuro docente é 

necessário que o professor formador consiga entender qual é o seu papel perante esta atividade, 

Guilbert e Meloche (1993, p. 10) apontam que “uma melhor compreensão da parte dos docentes 

sobre as formas de construção do conhecimento científico não é um debate unicamente teórico, mas 

também eminentemente prático”.  

Dessa forma, o professor deve utilizar tais atividades como um mecanismo de 

enriquecimento dos conteúdos, este apresentando um papel de mediador da atividade, indagando a 

participação e reflexão dos alunos. 

 

• Pergunta 10: 

 

Por essa questão pedir que seja redigido um roteiro de atividade experimental, a mesma será 

analisada de maneira diferenciada. Para tanto, utilizaremos como categorias as visões de ciência, 

apontadas no artigo “Por uma imagem não deformada do trabalho científico”, de autoria de GIL-

PÉREZ; FERNÁNDEZ; CARRASCOSA; CACHAPUZ; PRAIA, 2001. 

 
Quadro 31: Síntese das visões deformadas sobre o trabalho cientifico, citadas por Gil-Pérez et al, (2001). 

 

Visão 

 

Representação 

Descontextualizada 

Socialmente neutra. Ocorre com o esquecimento 

das relações entre Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS). 
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Individualista e elitista 

Os conhecimentos científicos são definidos como 

obras de gênios isolados, em detrimento do 

trabalho coletivo e cooperativo da comunidade 

científica em geral. 

Empírico-indutivista e ateórica 

Identificada através da neutralidade na 

experimentação e na observação, bem como o 

esquecimento do corpo de conhecimentos já 

produzidos historicamente. É atribuído para 

observação e a experimentação um papel de 

destaque nas descobertas científicas. 

Rígida, algorítmica, infalível 

Transmitida com o método científico composto 

por etapas rígidas a serem seguidas, excluindo 

qualquer processo criativo na sua realização. Por 

outro lado, a recusa completa dessa visão também 

pode gerar um relativismo extremo, considerando 

qualquer método como científico. 

Aproblemática e ahistórica 

É reforçada pela omissão dos problemas e 

dificuldades na construção dos conhecimentos 

científicos, limitando assim compreensão desses 

conhecimentos. Além disso, ela não considera a 

ciência como uma construção humana. 

Exclusivamente analítica 

Simplificação da Ciência, não levando em 

consideração os diferentes campos de 

conhecimento. Tem o destaque do conteúdo 

disciplinar. 

Acumulativa 

Aparece com distinção de um desenvolvimento 

científico acumulativo que ignora as crises e as 

complexidades. 

Fonte: Gil-Pérez; Fernández; Carrascosa; Cachapuz; Praia (2001). 

 

• Resumo do Roteiro P01:  

Experimento voltado para o ensino de Mecânica Clássica, de fácil reprodução, com materiais 

simples e não dependente de local específico para sua realização. Porém, o professor não indicou se 
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a atividade apresentaria caráter interdisciplinar, nem as suposições ou limites esperados para tal 

experimento.  

A partir da forma como é descrito esse roteiro, pode-se indicar que ele encaixa na visão 

“Exclusivamente analítica”, já que não considera campos diferentes do conhecimento, tornando-se 

meramente aplicador de fórmulas. Também pode ser encaixado na visão “Descontextualizada”, pois 

não é contextualizado em nenhum momento, seja sócio ou historicamente, e como já observado, 

não apresenta caráter interdisciplinar. 

 

•  Resumo do Roteiro P02:  

Experimento voltado para o ensino de Eletromagnetismo, de fácil reprodução, utilizando 

materiais simples, não necessitando de local específico para sua realização.  

O roteiro apresenta uma contextualização histórica acerca do eletromagnetismo, apontando 

quebras de paradigmas em determinados momentos da história e filosofia da ciência. Em cima 

dessas questões, o professor questionará os alunos quanto ao processo de atração de imãs e de alguns 

metais. A partir das respostas obtidas irão para a parte experimental, a fim de gerar novas soluções 

até a formulação correta dos conceitos envolvidos.  

Esse roteiro mostra-se contextualizado, interdisciplinar, capaz de promover discussões e 

levantamento de hipóteses. Dessa forma, não se encaixa em nenhuma das visões apontadas por Gil-

Pérez et al (2001).  

 

 

• Resumo do Roteiro P03:  

Experimento voltado para o ensino de Mecânica Clássica, de fácil reprodução, utilização de 

materiais de fácil acesso, podendo ser realizado por um único aluno ou também em grupo.  

O experimento leva em consideração a discussão sobre a investigação do tipo de movimento 

que se apresenta em determinada situação. Durante sua execução serão realizadas comparações 

entre o resultado real e aquele previsto pelo estudante. Dessa forma, esse roteiro é aberto à 

discussões e reflexões acerca da temática apresentada. Ele trabalha com as concepções prévias dos 

estudantes, articulando conceitos físicos e matemáticos. Sendo assim, capaz de promover um ensino 

significativo para os alunos.  

Logo, ele não se adequa a nenhuma das visões apresentadas pelos autores.  
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•  Resumo do Roteiro P04:  

Experimento voltado para o ensino de Óptica, de fácil reprodução em sala de aula, articulado 

com a disciplina de biologia.  

O roteiro prevê uma discussão prévia dos conceitos físicos envolvidos para a iniciação do 

experimento e obtenção das respostas. Em todos os momentos ele articula o ensino de biologia, 

apresentando disfunções cerebrais que não permitem a visualização clara de determinados 

fenômenos e reconhecimento de cores. Esse roteiro apresenta um ensino interdisciplinar e reflexivo. 

Por isso, não se encaixa em nenhuma das categorias de visões de ciência e trabalho científico 

descritas pelos autores. 

Como pode ser observado, três dos quatro roteiros analisados não se encaixaram em 

nenhuma das concepções sobre ciências apresentadas pelos autores. Nesse sentido, o motivo de tal 

escolha de categorias aconteceu com o objetivo de demonstrar que ainda se encontram professores 

que utilizam roteiros de experimentação que podem não favorecer o processo de ensino e 

aprendizagem. Em muitos casos, as atividades não passam de meras repetições sequenciais de 

medidas, apresentadas em roteiros fechados e com toda sua execução realizada de forma mecânica, 

o famoso modelo “receita de bolo”. 

Mais uma vez, nota-se que há um despreparo de alguns professores perante a utilização de 

atividades prático-experimentais. Mesmo tendo ciência de todo potencial presente em tal atividade, 

como por exemplo, a união de diferentes áreas do conhecimento em cerca de um mesmo tema, 

alguns docentes insistem em trabalhá-la de forma incoerente com o processo de ensino. 

 

 

7.3 ENTREVISTAS COM OS PROFESSORES FORMADORES 

 

7.3.1 Perfil dos Participantes 

 

Nessa etapa da pesquisa, três professores do curso de licenciatura em física do IFRJ, se 

disponibilizaram a participar das entrevistas. Ao todo foram convidados dez professores, mas apenas 

quatro responderam ao convite, e no dia da entrevista um deles faltou. Vale ressaltar que, nenhum 

dos dez chamados foram participantes do questionário aplicado anteriormente, logo os três 

professores que foram entrevistados não tinham nenhuma informação específica sobre esta 
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pesquisa, a não ser sobre sua temática e conhecimento sobre a pesquisadora e sua professora-

orientadora. 

O quadro 32 apresenta o perfil do participante desta nova etapa. O perfil dos professores 

entrevistados é parecido com o dos professores que responderam ao questionário. Entretanto, os 

docentes da etapa anterior estavam há mais tempo trabalhando em cursos de formação de 

professores. Nesse momento, os docentes participantes serão chamados de D01, D02 e D03, a fim 

de se distinguirem dos participantes da etapa anterior. 

 
Quadro 32: Perfil dos participantes da entrevista 

Perguntas 
Participantes 

D01 D02 D03 

Qual sua área de 

formação? 

Bacharelado em 

Física 

Licenciatura em 

Física 

Bacharelado em 

Física 

Tempo de atuação em 

cursos de licenciatura? 
7 anos 2 anos  10 anos 

Em quais segmentos do 

ensino você já 

trabalhou? E 

atualmente? 

Médio-Técnico e 

Superior. 

Atualmente 

Superior. 

Fundamental II; 

Médio, Médio-

Técnico, EJA e 

Superior. 

Atualmente 

Médio-Técnico e 

Superior 

Médio e Superior. 

Atualmente 

Médio e Superior 

Quais disciplina você 

atua na licenciatura em 

física? 

Física Geral IV, 

Física Moderna I 

Estágio I e II, 

Física em sala de 

aula 

Física II, Física 

Moderna II, Física 

IV 

Possui 

Mestrado/Doutorado? 

Em qual área? 

Mestrado em 

Física e 

Doutorado em 

Física (em 

andamento) 

Mestrado em 

Ensino de 

Ciências e 

Doutorado em 

Ensino de 

Ciências (em 

andamento) 

Mestrado e 

Doutorado em 

Física 
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Possui outro cargo na 

licenciatura? 
Não Não 

Membro da 

comissão de 

Atividades 

complementares. 

 

Fonte: Autora 

 

7.3.2 Análise das entrevistas 

 

Para análise das entrevistas nos pautamos como categorias as concepções/visões que 

orientam as atividades experimentais apresentadas por ROSITO (2011) no artigo intitulado “O 

ensino de Ciências e a experimentação” contido no livro “Construtivismo e ensino de ciências”, de 

organização de Roque Moraes. 

Contudo, como previsto pela ATD (MORAES; GALIAZZI, 2016) ao decorrer do processo 

de categorização podem surgir outras categorias mais adequadas aos materiais analisados, o que de 

fato ocorreu no desenvolvimento desta análise. 

 

Quadro 33: Categorização da pergunta 1 

Pergunta 1 Categorias                  Significado Trechos 

Im
po

rtâ
nc

ia
 d

a 
au

la
 p

rá
tic

a 
no

 p
ro

ce
ss

o 
de

 e
ns

in
o-

ap
re

nd
iza

ge
m

? 

Empirista-

Indutivista 

As atividades procuram 

derivar generalizações indo 

do particular para o geral. 

Nessa concepção a 

observação é a fonte do 

conhecimento 

Desenvolvimentos de 

habilidades do fazer ciência, 

partindo da observação. (D02) 

Demonstrativa 

Propõe atividades práticas 

voltadas à demonstração de 

verdades estabelecidas. 

Desenvolvimento de 

habilidades manuais (D01); 

Desenvolvimento do método 

científico (D03); 

 

Construtivista 

Atividades organizadas 

levando em consideração o 

conhecimento prévio do 

aluno. 

Essas atividades proporcionam 

o trabalho em equipe (D01); 
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Fonte: autora 

 

Os professores corroboram com as ideias apresentadas nas pesquisas relacionadas ao ensino 

de Física que a experimentação tem papel importante no processo de ensino e aprendizagem. 

Todavia, apresentam concepções que ainda definem essas atividades como ilustrativas e 

demonstrativas dos conceitos envolvidos. Essa concepção acaba por ignorar o potencial pedagógico 

que o experimento oferece. 

  
Quadro 34: Categorização da pergunta 2. 

      Dedutivista- 

       Racionalista 

As atividades são 

orientadas por hipóteses 

derivadas de uma teoria. 

Impregnadas de 

pressupostos teóricos 

Discussão e explicação dos 

conceitos físicos envolvidos. 

(D01); 

Desenvolvimento do método 

científico. (D03); 

Pergunta 2 Categorias Significado Trechos 

Fu
nç

ão
 d

a 
ex

pe
rim

en
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 F
ísi

ca
? Empirista-

Indutivista 

As atividades procuram derivar 

generalizações indo do particular 

para o geral. Nessa concepção a 

observação é a fonte do 

conhecimento 

A partir da observação, na 

experimentação surgem fatores 

diferentes do previsto no modelo 

inicial, que enriquecem a 

discussão e reflexão da atividade. 

(D02); 

 

Demonstrativa 

Propõe atividades práticas 

voltadas à demonstração de 

verdades estabelecidas. 

Entender o que é grande, pequeno, 

rápido, devagar (D01);  

A física é feita concomitante de 

teoria e prática. (D03); 

Construtivista 

Atividades organizadas levando 

em consideração o conhecimento 

prévio do aluno. 

Os experimentos possuem essa 

característica de abranger 

diferentes conhecimentos (D01); 

A licenciatura não forma 

cientistas, a experimentação deve 
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Fonte: autora. 

 

              Mais uma vez, nota-se, que em muitos momentos os professores apresentam concepções 

simplistas sobre o que são as atividades experimentais. Percebe-se nas suas falas que mesmo tendo 

o conhecimento acadêmico necessário para tal, na prática acabam utilizando a experimentação como 

um recurso de comprovação da teoria, como o professor D03. Dentro desta mesma fala, D03 indica 

que teoria e prática devem ser concomitantes no ensino de Física, porém aborda que a prática, nesse 

caso, tem função de comprovação do modelo teórico. 

Como ressaltam Gil-Perez et al. (2001) há uma forte incoerência na concepção de 

professores sobre a ciência e a experimentação, uma vez que, em sala de aula os professores dão 

uma grande ênfase teórica para construção do conhecimento científico, mesmo sabendo do potencial 

da relação teoria-prática, mas continuam realizando um ensino tradicional sem um trabalho 

experimental adequado. 

 
Quadro 35: Categorização da pergunta 3 

ser trabalhada de forma a ajudar na 

construção do conhecimento. 

(D02). 

Dedutivista-

Racionalista 

As atividades são orientadas por 

hipóteses derivadas de uma teoria. 

Impregnadas de pressupostos 

teóricos 

Comprovação da teoria na prática. 

(D03) 

Pergunta 3 Categorias Trechos 
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Sim 

É suficiente. Mas, o ideal é que tivesse tempo para serem 

trabalhados experimentos em todas as aulas e de forma a 

deixar os alunos livres para reflexão e discussão. (D01) 

Nas disciplinas que atuo, os alunos produzem atividades 

que possam ser trabalhadas no ensino básico, seguindo o 

currículo mínimo e que contenham atividades práticas. 

(D02) 
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Porém, há um problema de falta de abrangência de 

conceitos de física moderna nas escolas, de assuntos de 

pesquisa de ponta. Nesse sentido, o número de aulas 

práticas não é o suficiente, pois não comporta esses 

assuntos. (D03) 

Fonte: autora 

 

Para interpretação e análise dessa pergunta, que apresentou como resposta uma categoria 

objetiva e bem definida, não será colocado na tabela a coluna de “significado”, uma vez que a 

própria categoria se torna auto explicável. O mesmo acontecerá em outros momentos, onde se 

obtiveram categorias do tipo “sim” e “não” ou outras que expressem diretamente seu sentido. 

Os três docentes afirmaram que o tempo disponibilizado para as atividades práticas nas 

disciplinas tem sido suficiente, contudo ao olhar casos específicos esse tempo se torna escasso, como 

no caso do exemplo citado pelo professor D03. Para que as atividades experimentais consigam 

desenvolver seu papel de um recurso capaz de contribuir para a construção do conhecimento 

científico e fazer com que o aluno trabalhe a reflexão sobre tal proposta, é necessário um tempo 

maior para discussão de hipóteses e para o aprofundamento dos conceitos.  

Para Barberá y Valdés (1996) alguns pontos tornam-se essenciais para que uma atividade 

prática consiga cumprir sua finalidade de recurso pedagógico-científico: proporcionar uma 

experiência direta sobre fenômenos, permitindo que os alunos ampliem seus conhecimentos acerca 

dos eventos naturais; permitir comparar a abstração científica já estabelecida com a realidade que 

esta pretende descrever; promover a familiarização dos alunos com instrumental tecnológico e 

desenvolver raciocínio prático. 

Para todas essas competências serem atingidas, cabe ao professor planejar anteriormente a 

atividade a ser desenvolvida, delimitando um espaço de tempo que seja suficiente para os alunos 

poderem discutir, coletar dados, testar hipóteses e desenvolver possíveis respostas que a atividade 

carece. 
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Quadro 36: Categorização da pergunta 4 

 

 Fonte: autora 

Pergunta 4 Categorias Significado Trechos 

C
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Experimentos 

simples  

Por meio de 

experimentos 

simples, de execução 

fácil e de material 

disponível. 

Por questões de tempo, os experimentos 

devem ser rápidos e simples, mas que 

proporcionem ricas discussões. (D01) 

Atividades demonstrativas, para 

observação de fenômenos. (D02) 

 

Kits de 

experimentos 

Com o uso de kits já 

previamente 

montados  

Possuo kits de experimentos e os utilizo 

nas aulas, a fim de proporcionar 

discussões amplas sobre a narrativa 

estudada. (D03) 

 

Apesar da resposta obtida na pergunta anterior, onde os professores apontam que o 

tempo de aula reservado para atividades práticas fosse o suficiente para trabalharem tais 

práticas, quando perguntado sobre a integração dessas atividades nas aulas teóricas, todos 

optam por atividades de fácil execução, em geral, com materiais já prontos e de prática 

demonstrativa. E esperam a partir daí alcançarem um bom desempenho da atividade por meio 

das discussões com os alunos. 

 Esse momento de discussão torna-se importante para a promoção da AS, uma vez que 

o experimento torna-se um material potencialmente significativo, o aluno de física tem a pré-

disposição para aprender e a discussão gerada deve levar em conta os conhecimentos prévios 

dos alunos para que assim aconteçam conflitos cognitivos e a ocorra a construção do novo 

conhecimento e uma evolução conceitual. 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 
Quadro 37: Categorização da pergunta 5 

 

Fonte: autora 

 

Segundo Rosito (2011), falar em experimentação remete às concepções do professor 

sobre o que ensina, o que significa aprender, o que é ciência e, com isso, o papel atribuído à 

experimentação adquire diferentes significados. De acordo com a fala dos professores, em 

geral, eles reconhecem todos os benefícios que a atividade experimental pode proporcionar no 

processo de ensino e aprendizagem de física. Contudo, em muitos momentos a utilizam como 

mero recurso ilustrativo da teoria, sem extrapolar todo o potencial existente nessa atividade.  

 Algumas explicações encontradas na literatura baseiam- se na falta de tempo, nos 

recursos escassos, na falta de um laboratório e até mesmo na falta de habilidades do professor 

Pergunta 5 Categorias Significado Trechos 
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Demonstrativa 

Propõe atividades práticas 

voltadas à demonstração de 

verdades estabelecidas. 

Aqueles em que os laboratórios já 

possuam o material ou 

equipamento necessário para 

demonstração. (D01) 

Construtivista 

Atividades organizadas levando 

em consideração o conhecimento 

prévio do aluno. 

Aqueles que possuam 

características interdisciplinares, 

pois desperta um interesse maior e 

são mais completas. (D01); 

Atividades que façam significado 

para o aluno, que permitam uma 

reflexão sobre os conceitos. 

(D03); 

Aqueles que podem ser aplicados 

na escola básica, penso em 

experimentos que o aluno possa 

replicar em sala de aula e entenda 

o papel de mediador que o 

professor deve ter nessas 

atividades. (D02) 
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para desenvolver essas práticas. E, é nesse sentido, que a experimentação deve ser abordada em 

um curso de licenciatura de forma que explore todo seu potencial. Assim, não somente teremos 

a facilitação da compreensão dos conteúdos por parte do aluno, mas também o cuidado de 

demonstrar que não é necessário, ambientes e materiais específicos para a realização de uma 

boa atividade experimental. Com uma prática experimental recorrente, o licenciando 

desenvolverá competências e habilidades para encaixar o ensino prático em diversas situações. 

“A maneira como a experimentação é realizada e sua integração no conteúdo são mais 

importantes que a própria experimentação.” (AXT, 1991, p. 88). 

 
Quadro 38: Categorização da pergunta 6 

Pergunta 6 Categorias Trechos 
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  Sim. Se diferencia no aprofundamento dos conceitos e da 

análise. No bacharelado é mais aprofundado. (D01) 

A tendência é contextualizar o ensino de acordo com o 

objetivo do curso. (D03) 

Não. Nas duas modalidades o aluno deve conhecer os 

instrumentos, fazer medição, saber fazer corretamente o 

tratamento dos dados. Em ambos os cursos o aluno deve ir 

além do operacional e aprofundar conceitos. (D02) 

Fonte: autora 

 

 Conforme já apresentado ao longo desta pesquisa, o ensino de física e de ciências em 

geral, deve ser direcionado para o público ao qual está sendo apresentado. Se cursos de 

licenciatura e bacharelado apresentam objetivos distintos na formação de seu profissional, as 

metodologias adotadas em cada um deles também deve ser distinta. 

 Em alguns momentos pode até haver coincidências de conteúdo e metodologia, porém 

o ensino deve ser contextualizado a partir da realidade de cada grupo.  

 Segundo o Parecer CES/CNE 1.304/2001, o perfil esperado para o físico é: 

 Físico-bacharel: ocupa-se preferencialmente de pesquisa, básica ou aplicada, em 

universidades ou centros de pesquisa. Este é o campo de atuação mais bem definido e que 

tradicionalmente tem representado o perfil profissional idealizado na maior parte dos cursos de 

graduação que conduzem ao atual Bacharelado em Física. 
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Físico-educador: dedica-se preferentemente à formação e à disseminação do saber 

científico em diferentes instâncias sociais, seja através da atuação no ensino escolar formal, seja 

através de novas formas de educação científica, como vídeos, softwares, ou outros meios de 

comunicação. Não deve se ater necessariamente, ao perfil da atual Licenciatura em Física que 

está orientada para o ensino médio formal. 

 
 Quadro 39: Categorização da pergunta 7 

 

Pergunta 7 Categorias Trechos 
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Sim. 

Desde que faça sentido para quem aprende. O experimento 

auxilia na compreensão dos conceitos e também ensina o 

aluno a como aplicar tal atividade (D01) 

A vivência faz diferença. O professor pode ajudar no 

desenvolvimento das habilidades do aluno. (D02) 

Alunos que tem vivência com a experimentação levam 

essas atividades para a sala de aula. Ocorre um 

“adestramento físico”, assim se desenvolvem as 

habilidades necessárias para o professor exercer essas 

práticas. (D03) 

Fonte: autora 

 

 Se os licenciandos estão acostumados a desenvolverem atividades diferenciadas, 

capazes de promover a reflexão é de grande probabilidade que o mesmo reproduza tais 

metodologias. Como dito pelos professores entrevistados, o licenciando aprende com o 

professor formador a desenvolver as habilidades necessárias para exercer sua profissão. 

Principalmente se as ações pedagógicas tomadas pelo professor formador surtirem efeito 

positivo no processo de construção do conhecimento dos alunos. 
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Quadro 40: Categorização da pergunta 8 

 

Fonte: autora 

 

 Os professores apresentam diferentes concepções sobre a experimentação, ao longo de 

suas respostas eles afirmam que o principal objetivo da atividade prática é tornar o ensino 

significativo para o aluno. Posterior a isso, entram outros objetivos como obtenção de 

habilidades específicas de laboratório, aprender a fazer medidas e analisar dados, trabalhar 

teoria e prática, entre outros. 

 Tendo ciência que o grande cuidado dos docentes em planejar uma atividade que faça 

sentido para seus alunos, pode-se afirmar que a experimentação trabalhada nesse curso é 

promotora da AS. Ensinar é muito mais que transmitir conteúdos (VIANNA; ARAÚJO, 2002). 

Pergunta 8 Categorias Significado Trechos 
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Demonstrativa 

Propõe atividades práticas 

voltadas à demonstração de 

verdades estabelecidas. 

O aluno gosta de ver as coisas 

acontecendo. (D02); 

Atividades que causam fascínio. 

(D03) 

Construtivista 

Atividades organizadas levando 

em consideração o conhecimento 

prévio do aluno. 

Com atividades interdisciplinares 

o aluno passa a entender 

diferentes conceitos em uma 

mesma atividade. (D01); 

 

Com atividades que proporcionem 

a reflexão, é interessante ao aluno 

e dá significância no que ele 

estuda. (D02); 

Dedutivista-

Racionalista 

As atividades são orientadas por 

hipóteses derivadas de uma 

teoria. Impregnadas de 

pressupostos teóricos 

O aluno pode ver no laboratório 

que uma medida não é exata, que 

há um erro envolvido. (D01); 

 

Explorando as afinidades entre 

teoria e prática. (D03) 
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 Portanto, é importante que os objetivos que o professor pretende alcançar com a prática 

experimental estejam bastante claros e que vá ao encontro com os aspectos cognitivos do aluno. 

Dessa forma, ambos terão mais compreensibilidade para perceber a real finalidade e a 

importância de trabalhar com um experimento. Não basta apenas o docente dominar o conteúdo 

em questão, mas sim tornar-se um questionador, argumentando e propondo desafios, ou seja, 

atuando como orientador do processo de ensino (AZEVEDO, 2004). 

 

Quadro 41: Categorização da pergunta 9 

 

Pergunta 9  Categorias  Trechos 
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 Sim. 

Os experimentos possuem essa capacidade. (D01) 

Desde que haja uma situação-problema, que faça o aluno 

pensar em diferentes questões para solucionar um 

determinado problema. (D02) 

Mas, a prática interdisciplinar ainda se encontra em estágio 

embrionário. Não existem muitas atividades aplicadas que 

realmente são interdisciplinares. (D03) 

Fonte: autora 

 

 Muitas são as pesquisas que apontam a prática interdisciplinar como um recurso 

transformador e eficaz na construção do conhecimento científico. A partir dessa abordagem 

consegue-se desfragmentar o ensino e abrir novos horizontes quanto à captação e à 

compreensão das diferentes visões de mundo que um aluno possa ter acesso.  

 Para tanto, as atividades práticas no ensino de ciências/física apresentam um valor 

imensurável de possibilidades a serem utilizadas. Segundo Fazenda (2011): 

 
[...] é necessário, portanto, além de uma interação entre a teoria e a prática, que se 
estabeleça um treino constante no trabalho interdisciplinar, pois a interdisciplinaridade 
não se ensina, nem se aprende, apenas vive-se, exerce-se. Interdisciplinaridade exige 
um engajamento pessoal de cada um. Todo indivíduo engajado nesse processo não será 
um aprendiz, mas, na medida em que familiarizar-se com as técnicas e quesitos básicos, 
o criador de novas estruturas, novos conteúdos, novos métodos; será o motor de 
transformação, ou o indicador de uma feliz  liberação (FAZENDA, 2011, p. 94). 
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 Entretanto, para as atividades serem consideradas interdisciplinares não basta a 

superposição de disciplinas. As atividades devem ser pensadas de modo a contemplarem os 

conceitos envolvidos em uma determinada temática analisados por diferentes olhares e áreas 

do conhecimento. 

 

Quadro 42: Categorização da pergunta 10 

 

Pergunta 10 Categorias Trechos 
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Sim. 

Física com informática, física com probabilidade e 

estatística e física com química. (D01) 

Física com biologia e ciências da saúde (D02) 

Não 

Apenas atividades correlatas que envolvem montagem de 

kits de experimentos, que envolvem conhecimentos de 

diferentes áreas para execução. Mas, nada específico com 

tal objetivo. (D03) 

Fonte: autora 

 

 Os professores ainda apresentam certa dúvida quanto à caracterização das atividades 

práticas interdisciplinares. Inclusive, na definição dessa prática.  Por exemplo, o professor D03 

afirmou em seu discurso que “fazer uma atividade interdisciplinar requer muito mais que 

pincelar conceitos de diferentes disciplinas, esta deve ser uma atividade previamente 

organizada, e, se possível, dividida com professores de diferentes áreas”.  Ainda ressaltou que 

para uma atividade ser interdisciplinar ela deve “relacionar as informações das áreas que serão 

estudadas, de forma que o aluno entenda a relação existente entre os conhecimentos”, ou seja, 

que a fragmentação das disciplinas existente nos currículos hoje não seja percebida pelos alunos 

ao decorrer da atividade.  

 Nesse sentido, as atividades prático-experimentais têm características favoráveis a 

execução de atividades interdisciplinares, pois as reflexões que vão surgindo ao longo da sua 

realização abrem caminhos para discussão e aprofundamento de diferentes áreas do ensino. 

Garcia (2008) aponta que a interdisciplinaridade deve ser interpretada como uma “construção 

de pontes” entre conteúdos de diferentes disciplinas do currículo. 
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CAPÍTULO VIII - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No processo de formação de um professor de física, faz-se necessário que o mesmo 

aprenda a utilizar a experimentação como uma possível ferramenta a ser trabalhada em suas 

aulas. Além da mesma ser um recurso que propicie e facilite o aprendizado dos conteúdos por 

esse mesmo discente. Para tanto, é indispensável que durante o período da graduação estas 

práticas sejam comuns em diferentes disciplinas.  

 Ainda que comprovadas as vantagens do uso da experimentação como recurso didático 

no processo de ensino e aprendizagem, as ementas de algumas disciplinas dos cursos 

formadores de professores não apontam de forma clara a utilização dessas atividades durante 

as aulas. Dessa forma, ao analisar as ementas dos dois cursos de licenciatura de física, ficou 

claro a discrepância de objetivos e informações contidas entre eles. O curso do CEFET, apesar 

de apresentar muitas disciplinas que envolvessem práticas experimentais, não apresentou em 

seu currículo e nas ementas das suas disciplinas tempos específicos para tais práticas.  Já, o 

curso do IFRJ desde seu PPC apresenta a experimentação como um recurso auxiliar para todas 

as disciplinas, especificando, inclusive que 1/3 das disciplinas específicas de física devem ser 

destinadas para este fim. 

 Sobretudo, vale ressaltar que a utilização das atividades práticas por si só, não garantirá 

que ocorra a real compreensão dos conteúdos. Porém, se bem trabalhadas, essas atividades são 

capazes de permitir que ocorram conflitos cognitivos entre os saberes já existentes e os novos 

conhecimentos, o que de acordo com a TAS é fator favorável para que a aprendizagem 

significativa aconteça. Ou seja, como visto no referencial teórico, a aprendizagem significativa 

não acontece sem que haja relação de conceitos já existentes na estrutura cognitiva do aluno, 

pois o mesmo deve alinhar-se de forma arbitrária ao novo conhecimento. Também é necessário 

que o aluno esteja disposto a aprender. 

 É nesse sentido, que se faz necessário identificar quais as concepções sobre a 

experimentação os professores formadores apresentam. Pois, muito do que eles pensam sobre 

tal atividade influenciará na maneira como eles desenvolvem tais atividades.  Assim, não basta 

somente que os docentes estejam atualizados quanto ao que dizem as pesquisas relacionadas a 

essa temática, mas também em como, de fato, eles enxergam e utilizam a experimentação em 

suas aulas. 

 Foi identificado que as concepções desses professores apontam para um ensino prático-

experimental de qualidade, contextualizador e reflexivo, capaz de desenvolver habilidades 
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específicas em seus alunos e assim promover a AS. Contudo, em muitos momentos essas 

mesmas concepções de ensino prático reflexivo e significativo se misturam a concepções 

simplistas de ensino,  e  acabam  proporcionado um ensino prático tradicional e que pouco faz 

sentido para o aluno. Pôde-se perceber que muitos professores são apegados a  maneira como 

foram ensinados  a trabalhar com essas atividades e, mesmo tendo ciência das novas demandas 

do ensino, acabam fornecendo aos seus alunos, talvez por sentirem-se mais seguros, a 

reprodução de roteiros fechados ou mesmo pequenas demonstrações práticas em meio a teoria. 

 Então, pode-se identificar que há uma lacuna presente em alguns cursos de formação, 

embora detectou-se ementas que apresentam maior preocupação com a formação dos 

licenciandos quando se tratam de atividades experimentais. Muitas vezes, essa prática fica a 

critério do professor que ministrará a disciplina. Pois, em sua ementa não constam atividades 

nem horários específicos reservados com tal finalidade. Mesmo constando a importância dessas 

atividades tanto nos documentos oficiais que norteiam os cursos de licenciatura em Física, 

quanto nos documentos direcionados para o ensino básico. Ambos ainda apontam a importância 

da contextualização do ensino, essa motivada, muitas vezes, por atividades de investigação e/ou 

interdisciplinares presentes na experimentação.  

 Desse modo, foi possível conhecer como a experimentação vem sendo trabalhada em 

cursos de licenciatura em Física, obviamente que em um universo restrito, já que a análise se 

iniciou em somente dois cursos, e, terminou com um estudo de caso. Porém, as informações 

obtidas nesse pequeno contexto já puderam indicar que ainda existem lacunas a serem 

preenchidas no processo de formação de professores. E para isso é necessário que o ensino de 

física, quanto aos seus currículos, não seja fragmentado em seus conteúdos e forneça uma 

prática experimental atualizada e significativa para os licenciandos. Para tal, o ensino deverá 

ser interdisciplinar, contextualizado e reflexivo. Sendo as atividades experimentais, um recurso 

que bem pensado e bem aplicado, proporcione alcançar todos esses objetivos. E, 

consequentemente, promova a aprendizagem significativa dos conceitos científicos envolvidos. 
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