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RESUMO 

SIQUEIRA, Maxwell Roger da Purificação. Professores de física em contexto de inovação 
curricular: saberes docentes e superação de obstáculos didáticos no ensino de Física 
Moderna e Contemporânea. 2012. 202 f. Tese (Doutorado em Ensino de Ciências e 
Matemática). Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, 2012. 

 
Nos últimos anos, vem se tornando evidente a necessidade de reforma curricular, 
principalmente devido às pressões que a escola tem sofrido. Pressões essas que decorrem, 
entre os diversos motivos, da insatisfação com o ensino, especialmente relacionado à Ciência, 
que pouco tem contribuído para a formação do indivíduo, condizente com sua época. Surge, 
assim, a necessidade de mudança do currículo, principalmente o de Ciências. No entanto, 
nesse processo, depara-se com algumas dificuldades, principalmente relacionadas à formação 
de professores, pois, muitas vezes, as crenças e concepções desses profissionais não são 
consideradas importantes por aqueles que desenvolvem uma inovação, o que pode levar ao 
fracasso da nova proposta. Nesse sentido, este estudo investigou a temática da inovação 
curricular na perspectiva da inserção da Física Moderna e Contemporânea na Educação 
Básica, a partir da prática de seis professores de física da rede pública do Estado de São Paulo 
que, desde 2007, participam de um grupo de pesquisa, desenvolvendo, implementando, 
avaliando e reestruturando propostas de sequências didáticas com esses tópicos. O objetivo 
principal foi levantar os obstáculos que estes professores tiveram durante as implementações 
em sala de aula e, como são considerados casos de sucesso, relacionar os saberes 
desenvolvidos por eles na superação desses obstáculos. Para isso, utilizou-se de entrevistas 
semi-estruturadas, vídeos das aulas ministradas em um curso de formação continuada e 
relatos pós-aula de cada professor. Assim, partindo das ideias de Bachelard e Astolfi sobre 
obstáculos epistemológicos e didáticos e de saberes docentes de Tardif para orientar a análise  
foi possível separar os obstáculos em cinco categorias, que são: conteúdo, metodologia, 
avaliação, organização das atividades e currículo. Esses obstáculos fazem parte de uma 
estrutura ainda maior, denominada tradição do ensino de física, que é fruto de uma concepção 
de ensino-aprendizagem de física simplista. Assim, percebeu-se que esses professores são 
casos de sucesso, porque i) tiveram uma vontade deliberada em inovar, aceitando correr riscos 
em sala de aula; ii) tiveram apoio de um grupo de especialistas e também de seus pares, o que 
contribuiu para que permanecessem mais tempo no processo de inovação, aumentando a 
possibilidade de sucesso; iii) foram considerados elementos essenciais no processo de 
inovação, participando ativamente de todo o processo. Além disso, o percurso dos professores 
dentro do grupo se mostrou promissor, à medida que contribuiu de forma significativa para o 
desenvolvimento profissional. 
 
 
Palavra-chave: Inovação curricular. Física Moderna e Contemporânea. Obstáculos didáticos. 
Saberes docentes. Formação de professores de física. 
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ABSTRACT 

SIQUEIRA, Maxwell Roger da Purificação. Teachers of physics in the context of 
curricular innovation: teachers’ knowledge and overcoming of didactic obstacles in the 
teaching of Modern and Contemporary Physics. 2012. 202 f. Tese (Doutorado em Ensino 
de Ciências e Matemática). Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, 2012. 

 
Recently, it has been evident the need for curriculum reform, mainly because of the pressures 
that the school has faced. These pressures that arise among various reasons, the dissatisfaction 
with the teaching, specially related to science, which has contributed little to individual’s, 
suitable to his time. Thus, arises the need to change the curriculum, mainly the curriculum of 
Science. However, in this process, we face some difficulties, especially related to the teacher 
education, because, many times, these professionals’ beliefs and conceptions are not 
considered important by those who develop an innovation, which can lead to the failure of the 
new proposal. In this sense this study investigated the topic of curricular innovation in the 
perspective of the Modern and Contemporary Physics insertion in the Basic Education, by the 
practice of six teachers of Physics from Public Schools in São Paulo state, who, since 2007,  
have been participating in a research group, developing, implementing,  evaluating and re-
structuring proposals of didactic sequences with these topics. The main objective was not only 
to identify the obstacles that these teachers had during the implementation in classrooms, but 
also how the successful cases are considered, relate the knowledge developed by them in 
overcoming these obstacles. In order to do that, it was used semi-structured interviews, 
lectures taught in a continued teacher education course and post-lesson report from each 
teacher.  So, according to Bachelard and Astolfi’s assumption about epistemological and 
didactic obstacles and teachers’ knowledge by Tardif to guide the analysis, it was possible to 
separate the constraints in five categories, which are: Content, Methodology, Assessment, 
Organization of activities and Curriculum. These obstacles are part of a bigger structure, 
called tradition of physics teaching, which is called Physics Teaching Tradition, that comes 
from a teaching-learning simple physics conception of Teaching-Learning of physics. Then, it 
was noticed that theses teachers are success cases, because; i) They felt a deliberate desire to 
innovate, accepting the risks in the classrooms; ii) They had the support of a group of 
specialists and also of their peers, which contributed to keep them in the process of innovation 
longer, increasing the possibilities of success. iii) It has been considered essentials elements in 
the process of innovation, participating during the whole process. In addition, the route of 
teachers inside the group proved promising, as it has contributed significantly to professional 
development. 
 
 
Key words: Curricular Innovation; Modern and Contemporary Physics; Didactic Obstacles; 
Teacher Knowledge; Physics Teacher Education. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta tese é o fechamento de mais uma etapa da minha vida acadêmica, que se iniciou 

na graduação em física. O desejo na carreira de físico veio depois da leitura de um artigo em 

uma revista de divulgação científica sobre partículas elementares. Contudo, no decorrer do 

curso, tive a oportunidade de iniciar a docência na Educação Básica, foi então que percebi que 

ensinar física era, e ainda é, um desafio. Desta forma, tornei-me professor do Ensino Médio, 

função que exerci por mais de 12 anos. Foi um período marcado por muitas desafios, trabalho 

excessivo e pouca valorização profissional. 

Entretanto, depois de três anos de formado, tive a oportunidade de ingressar no 

mestrado em Ensino de Física na Universidade de São Paulo. Foi nesse período que percebi 

que poderia levar tópicos da física de partículas para os estudantes da Educação Básica, 

possibilitando um despertar para a área da física, como aconteceu comigo. A pretensão maior 

foi de levar aos alunos uma visão de natureza (visão de mundo) diferente daquela que a física 

do Ensino Médio lhes proporcionava. 

 Assim, em 2004, comecei a elaborar uma proposta de sequência de ensino-

aprendizagem sobre as partículas elementares, baseada na questão da inserção da Física 

Moderna e Contemporânea (FMC) na perspectiva da inovação curricular. 

Durante todo o desenvolvimento da proposta, contei com a colaboração de dois 

professores que trabalhavam no grupo de pesquisa do Laboratório de Pesquisa e Ensino de 

Física (LaPEF). Em conjunto, discutíamos as aulas implementadas, que passavam por uma 

reestruturação para atender, da melhor maneira possível, as necessidades reais da sala de aula 

do ensino médio de escolas públicas. Inicialmente ela foi implementada no estado de São 

Paulo, mas, depois, há relatos de que partes dela (módulos) já foram levadas para salas de 

aula de alguns estados, como Santa Catarina, Maranhão, Paraíba e Bahia, o que demostra sua 

viabilidade para grande parte do Brasil. 

Em 2006, a proposta já havia sido implementada duas vezes, sendo validada pela 

sala de aula. Além disso, lancei mão da teoria da Transposição Didática para analisar e validar 

a sequência, culminando na minha dissertação de mestrado. Hoje, parte dessa sequência 

compõe a nova proposta curricular do estado de São Paulo, indicando que um relativo sucesso 

foi atingindo e um sonho concretizado. 
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No meio desse processo (desenvolver, implementar, reestruturar e validar a 

proposta), senti a necessidade de desenvolver o presente trabalho. Durante a implementação 

das aulas da sequência, percebi que os professores desenvolviam os temas de maneira bem 

distintas (alguns professores conseguiam desenvolver de forma natural as propostas, 

conforme o planejando, e outros não). Isso acontecia com as propostas em que o grupo 

trabalhava junto aos seis professores que faziam parte do projeto “Transposição das teorias 

Modernas e Contemporâneas para a Educação Básica”, financiado pela FAPESP. 

Esse grupo se formou em 2003, a partir do desafio de levar tópicos de FMC para o 

Ensino Médio. Sua composição inicial era de seis professores da rede estadual da Educação 

Básica de São Paulo, todos formados em física; dois docentes da Faculdade de Educação; 

alunos de mestrado e iniciação científica. Hoje, o grupo expandiu e conta com mais de 10 

estudantes da pós-graduação, quatro docentes da Faculdade de Educação, seis novos 

professores da rede pública estadual e dois alunos de iniciação científica. O coordenador do 

grupo é o orientador desta tese. 

Foi no momento da implementação que pude perceber que alguns professores tinham 

mais dificuldades em desenvolver o conteúdo da forma planejada, enquanto outros 

conseguiam fazer mudanças, que contribuíam de forma significativa à estrutura. Isso me 

intrigou bastante, ainda mais porque eles tiveram praticamente a mesma formação (esses dois 

professores foram contemporâneos de curso – licenciatura em física pela USP - chegando a 

cursar diversas disciplinas juntos). 

A partir dessa percepção, comecei a ficar mais atento às discussões de planejamento,  

desenvolvimento das atividades e implementação das aulas. Assim, notei que alguns dos 

professores, apesar de estarem em um grupo de inovação curricular, apresentavam 

concepções, crenças e atitudes frente ao processo de inserção da FMC, que poderiam dar 

origem a obstáculos ao processo de inovação curricular. Ademais, percebi que esse era um 

contexto privilegiado para investigar a formação de professores na perspectiva da inserção da 

FMC. Estava, assim, preestabelecido o problema de investigação: Quais os obstáculos que os 

professores têm no processo de inserção da FMC? Depois, com um pouco mais de 

aprofundamento no tema, percebi que poderia investigar também quais os saberes 

desenvolvidos na superação desses obstáculos? Estava, assim, definido o meu tema de 

investigação. 
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Com essa questão de investigação, foi possível participar de um programa de 

mobilidade do banco Santander1. Nessa ocasião, tive a oportunidade de ir para a Espanha, 

estudar um período (cerca de cinco meses) na Universidade Autônoma de Barcelona, sob a 

orientação da professora Dr.ª Digna Couso, que desenvolve investigações na área de formação 

de professores no CRECIM (Centre de Recerca per a I´Educació Cientifica i Matemática). 

Nessa oportunidade, foi possível aprofundar o referencial teórico, a metodologia (com estudo 

de softwares para análise de dados) e começar a pensar na metodologia da análise dos dados. 

Foi um período muito produtivo e que contribuiu imensamente para o desenvolvimento da 

tese.  

Depois de todo esse caminho percorrido, posso afirmar que a educação foi o 

principal fator de mudança na minha vida. Sem ela, poderia contar minha vida pela letras da 

música de Seu Jorge, “Problema Social”. Não que eu tenha estudado em colégio “legal”, pelo 

contrário, minha formação na Educação Básica deu-se toda na escola pública, que não possui 

status de “colégio legal”. No entanto, sempre acreditei que a única forma de mudar o futuro 

seria pelas vias da educação, com muito esforço, perseverança e trabalho. 

Aqui estou eu, apresentando esta tese, que vai tratar dos obstáculos que os 

professores de física possuem frente ao processo de inovação curricular com a inserção de 

tópicos de FMC e os saberes que eles desenvolvem ao enfrentarem esses obstáculos na sala de 

aula. A ideia inicial é levantar quais são os obstáculos que os professores têm que vencer no 

contexto da inovação curricular através da inserção de tópicos de FMC e, ao serem superados, 

quais - ou que tipo de - saberes são desenvolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Em 2009, o banco Santander contemplou 40 bolsas para estudantes de pós-graduação da Universidade de São 
Paulo, para realizar um estágio de doutorado em cinco países: Argentina, Chile, Espanha, México e Portugal. 
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(Problema Social – Seu Jorge2) 

Se eu pudesse eu dava um toque em meu destino 

Não seria um peregrino nesse imenso mundo cão 

Nem o bom menino que vendeu limão 

Trabalhou na feira pra comprar seu pão 

Não aprendia as maldades que essa vida tem  

Mataria a minha fome sem ter que roubar ninguém 

Juro que nem conhecia a famosa funabem 

Onde foi a minha morada desde os tempos de neném 

É ruim acordar de madrugada pra vender bala no trem 

Se eu pudesse eu tocava em meu destino.  

 Hoje eu seria alguém. Seria um intelectual 

Mas como não tive chance de ter estudado em colégio legal  

Muitos me chamam de pivete. Mas poucos me deram um apoio moral 

Se eu pudesse eu não seria um problema social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
2 Seu Jorge & Ana Carolina – Ao Vivo – 2005. 
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INTRODUÇÃO 

 

A sociedade, nas últimas décadas, passou por diversas mudanças políticas, culturais, 

científicas e econômicas, tornando-se mais dinâmica e globalizada. O reflexo disso pode ser 

visto na forma rápida e eficiente com que fatos, produtos, informações e notícias chegam a 

toda e qualquer parte do planeta. Esse processo facilitou também o acesso de grande parte da 

população aos aparatos tecnológicos.  

Hoje, não se pode negar que o cotidiano das pessoas foi modificado pelos avanços 

tecnológicos, reflexo do desenvolvimento científico ocorrido nas últimas décadas. Não é 

difícil encontrar pessoas com seus smartphones e tablets com a tela sensível ao toque, 

videogames que não necessitam de controle e uma infinidade de dispositivos que, alguns anos 

atrás, eram tidos como ficção científica. 

Contudo, quando se olha para a escola, enquanto espaço formal de educação e onde 

se espera que o conhecimento acumulado pela humanidade seja passado às novas gerações, 

percebe-se que poucas mudanças ocorrem, principalmente no que se refere ao currículo e ao 

conteúdo de Ciências. De fato, a Ciência na escola, principalmente a física, está pautada nas 

teorias desenvolvidas até o século XIX, não contemplando o conhecimento científico do 

último século e que tanto contribuiu para o desenvolvimento tecnológico. Nesse sentido, há 

uma necessidade crescente de que se possa adequar e atualizar a escola ao momento atual, 

principalmente devido ao acesso às informações (TERRAZZAN, 2007).  

No entanto, isso só é possível a partir de mudanças curriculares, principalmente no 

que se refere ao currículo de Ciências. Assim, a escola e, principalmente, os professores são 

chamados a mudarem suas práticas para que possam acompanhar todo esse desenvolvimento 

social, econômico, político e científico (HARGREAVES, 1998); mudanças essas que 

possibilitem não só uma melhoria na aprendizagem dos estudantes da Educação Básica, mas 

também que discutam temas mais atuais e relevantes para a sociedade. Ou seja, que se possa 

pensar em uma formação científica mais adequada, uma alfabetização científica, que tem 

consequências no desenvolvimento de um país e que auxilie o indivíduo, não somente em 

suas escolhas diárias, mas também que contribua para sua formação crítica, avaliando, dentre 

outros aspectos, a real necessidade das tecnologias e suas implicações para a sociedade 

(CACHAPUZ et al., 2005). 
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De fato, para que a mudança aconteça, é preciso que novos currículos sejam 

elaborados, com conteúdos atualizados; que professores sejam capacitados adequadamente, 

com conteúdos, metodologias, formas de avaliar, acompanhamento de especialistas durante 

vários anos, e recebam materiais apropriados para tal ação; que estruturas educacionais sejam 

repensadas, como a adequação da carga horária das disciplinas de Ciências (biologia, química 

e física) e promovam-se reformas nas políticas públicas, a fim de valorizar o profissional da 

educação. 

No aspecto da atualização dos conteúdos, uma das possibilidades é a reformulação 

curricular a partir da inserção de conceitos da Ciência Moderna, principalmente aqueles 

relacionados à Física Moderna e Contemporânea (FMC), que, dentre outras coisas, são 

responsáveis pelos avanços científicos, tecnológicos e até mesmo sociais, como, por exemplo, 

na medicina através de tratamentos e diagnósticos médicos entre outros. 

Diversas investigações em nosso país já mostraram que é possível levar a FMC para 

o Ensino Médio, inovando e atualizando o currículo de física (BROCKINGTON, 2005; 

SIQUEIRA, 2006; SOUSA, 2009). Contudo, ainda são raras as pesquisas que abordam a 

formação de professores, o processo de ensino-aprendizagem, a avaliação e outros aspectos 

pertinentes para compreender melhor as inovações curriculares com essa inserção. 

Nessa perspectiva, a literatura tem enfatizado que a formação de professores de 

ciências é, senão, o mais importante, um dos aspectos essenciais para qualquer mudança na 

educação (MELLADO, 2001; BEJARANO; CARVALHO, 2003; COUSO, 2009). E ainda, O 

sucesso ou fracasso de uma reforma pode ser entendido a partir da real relevância que foi 

dada aos professores (DAVIS, 2003). 

Isso porque é necessário que se perceba, por aqueles que desenvolvem as inovações, 

que esses profissionais têm concepções, crenças, atitudes e comportamentos que foram 

construídos ao longo de sua formação pessoal e profissional. Ou seja, “o conhecimento do 

professor não é meramente acadêmico, racional, feito de fatos, noções e teorias” (ALARCÃO, 

1998, p. 104). Toda essa bagagem de conhecimento desenvolvido em/na prática influencia 

fortemente as implementações de novas propostas na sala de aula. São elas que guiam as 

ações dos professores em seu ambiente de trabalho (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2001). Além 

disso, alguns autores têm ressaltado que aquilo que os professores já sabem pode ser um 

obstáculo para implementação de atividades inovadoras (FURIÓ, 1994), formando aquilo que 

Astolfi (1988) chama de núcleo duro para os processos de mudança. 
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Esses conhecimentos ou saberes3 originam-se de sua experiência, primeiro como 

aluno e, depois, como professor. Nesse sentido, Tardif (2002) destaca que os professores 

talvez sejam um dos poucos profissionais que já esteve, durante muito tempo (cerca de 16 

anos), em seu ambiente de trabalho antes mesmo de exercer a profissão. Isso favorece a 

construção de certezas relativas de curta abrangência, ou seja, hábitos que valem para 

ocasiões restritas, mas que auxiliam esse profissional na solução dos problemas que se 

apresentam em sua ação diária. Por isso, ao receberem uma nova proposta para ser 

implementada, o professor a transforma, a partir de toda sua bagagem do seu conhecimento 

prático. 

Por outro lado, algumas dificuldades são colocadas pelos próprios professores no 

processo de inovação curricular (FURIÓ, 1994). Dentre elas, destacam-se a preparação 

insuficiente dos conteúdos da matéria a ser ensinada; o tempo, que estrutura o ensino e é por 

ele estruturado; a falta de formação específica para a nova proposta; a baixa valorização do 

magistério; a falta de material adequado (HARGREAVES,1998; DAVIS, 2003). 

Alguns desses aspectos ligados à formação de professores apresentaram-se quando 

desenvolvíamos um sequência de ensino-aprendizagem sobre tópicos de Física Moderna e 

Contemporânea para estudantes do Ensino Médio. Nessa ocasião, percebeu-se que alguns 

professores tinham maior dificuldade em implementar as aulas planejadas. Acreditamos que 

essas dificuldades estão relacionadas às crenças, atitudes e concepções que os professores 

possuem sobre o ensino e aprendizagem, que foram adquiridas durante sua vida profissional, 

pessoal e social (TARDIF, 2002). É no âmago desses aspectos que podem originar-se 

obstáculos que o impendem sua ação didática. São como uma barreira, que o impedem de 

modificar sua prática no processo de inovação curricular. 

Assim, a questão central à qual este estudo se filia trata da superação de obstáculos 

didáticos-pedagógicos (ASTOLFI, 1988). Estes são obstáculos que se apresentam aos 

professores no processo de ensino-aprendizagem e que, muitas vezes, podem levar a uma falta 

de percepção das dificuldades que os estudantes têm quando estudam, neste caso, a física 

moderna.  

Junto a isso, temos a superação dos obstáculos, que leva ao desenvolvimento de 

novos saberes pelos professores frente à implementação de tópicos de Física Moderna e 

Contemporânea na Educação Básica. Nesse sentido, lançamos mão das ideias de Maurice 
                                                
3 Muitos autores não fazem distinção dos dois termos. Além disso, como são investigações provenientes de 
linhas anglo-saxônicas – knowledge – ou francófonas – savoir –, há uma indeterminação nas traduções. 
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Tardif (2002) sobre o tema dos saberes docentes para abordar a questão dos obstáculos na 

medida em que este autor cunha a noção de epistemologia da prática docente. 

Assim, no presente estudo, temos como objetivo buscar respostas para as seguintes 

questões: 

• Quais os obstáculos didáticos que se apresentam aos professores no contexto da 

inovação curricular com a inserção da Física Moderna e Contemporânea? 

• Quais os saberes desenvolvidos pelos professores na superação desses 

obstáculos? 

Vale ressaltar que partimos da premissa de que iremos estudar situações didáticas em 

que os obstáculos foram superados (mesmo que parcialmente), pois o grupo de professores 

investigados compõe exemplos de casos bem sucedidos de implementação da Física Moderna 

e Contemporânea. Interessa-nos, portanto, identificar os obstáculos didáticos que um grupo de 

seis professores teve e os saberes que estes desenvolveram a partir da superação dos 

obstáculos, realizando, assim, uma investigação de natureza descritiva. Além disso, focamos 

em um momento específico do grupo, quando estes profissionais atuavam como formadores 

de multiplicadores das novas propostas.  

Assim, a tese está dividida em cinco capítulos. O primeiro capítulo trata da 

problemática da inovação curricular relacionada à formação do professor. Nele, discutem-se 

as questões relacionadas aos processos de reformas educacionais que esbarram nos 

professores, que, por vezes, não são considerados relevantes no processo de mudança. Por 

isso, não são considerados indivíduos dotados de conhecimentos e concepções construídos ao 

logo de sua vida pessoal, social e profissional. 

No segundo capítulo, delimita-se o referencial teórico, em que, por se tratar de um 

campo pouco explorado, foi necessário buscar alguns autores que dessem conta dos objetivos 

da investigação. Assim, encontramos apoio nos Saberes Docentes de Maurice Tardif (2002) e 

também nas concepções de obstáculos de Gaston Bachelard (1996) e Jean-Pierre Astolfi 

(1988), porém mais próximo dos trabalhos desse último autor, que os trata como obstáculos 

didáticos. Aqui também tratamos de algumas pesquisas que encontramos na literatura, que 

investigam a formação de professores em contextos de reformas curriculares. 

Já o terceiro capítulo traz todo o percurso metodológico, mostrando o contexto, os 

sujeitos (seis professores do Ensino Médio da rede pública estadual), a metodologia de análise 

e outros aspectos pertinentes para atingir o objetivo do trabalho. 
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Finalmente, no quarto capítulo, a análise e discussão dos dados são apresentadas. Os 

dados discutidos aqui referem-se às entrevistas, aos relatos e às aulas ministradas em curso de 

formação de professores. Essas três ferramentas nos permitiram realizar a triangulação de 

dados, que é uma importante metodologia para a pesquisa qualitativa, a fim de dar mais 

confiabilidade às discussões e conclusão de nossa investigação.  

O capítulo cinco está reservado às considerações finais, onde os pontos relevantes 

desta pesquisa são apresentados, bem como os caminhos futuros que podem ser seguidos para 

continuar a investigação dessa problemática, que está longe de ser resolvida. Ao final, tem-se 

as referências, que fundamentaram esta tese, e os anexos, que ajudam a entender as propostas 

de cursos. 
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1  RENOVAÇÃO CURRICULAR E AS QUESTÕES RELACIONADAS À 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 
“A escola não pode mudar sem o compromisso dos 

professores; os professores não podem mudar sem o 

compromisso das instituições em que trabalham; as 

escolas e os sistemas são, de igual forma, 

interdependentes e interativos no processo de reforma; e 

a educação só pode reformar, reformando a prática que 

a constitui” (Kemmis, 1987) 

 

1.1 A REFORMA EDUCACIONAL NO ENSINO DE CIÊNCIAS: PRESSUPOSTOS 

 

A educação é uma forma de construção de uma sociedade e, por isso, sua melhoria 

torna-se importante dentro de qualquer comunidade e país. Mudanças nos valores, trajetórias 

e comportamentos nas sociedades são fontes de demandas em termos educacionais. Nesse 

sentido, a escola, enquanto espaço formal de educação, assume um papel importante na 

formação do indivíduo, pois é o local em que se supõe que haja a transmissão do 

conhecimento, da cultura desenvolvida pela humanidade, contribuindo para a formação básica 

de qualquer cidadão. Assim, a escola e, particularmente, os professores são solicitados a rever 

suas práticas, visando modificar aquilo que normalmente fazem, devido às mudanças sociais, 

econômicas, políticas e tecnológicas. 

Nesse sentido, Terrazzan (2007) ressalta que, no século XX, mudanças significativas 

ocorreram no âmbito econômico, social, político, científico e tecnológico e isso reflete nos 

sistemas educacionais. Além disso, o autor enfatiza que “o mundo está mudando cada vez 

mais rápido e a educação, sobretudo a escolar, não pode ficar indiferente a esse processo” (p. 

168). 

No entanto, o que se percebe é que a escola não tem contribuindo satisfatoriamente 

para a formação dos indivíduos nesse contexto de mudanças. Nota-se, em especial, que o 

ensino de Ciências pouco tem contribuído para o crescimento dos estudantes como cidadãos 

participativos e críticos e, menos ainda, para a formação de sua cultura. Consequentemente, 

não contribui para uma formação de qualidade dos jovens, exigida pela sociedade 
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contemporânea. Isso porque a sociedade atual tem-se desenvolvido muito rapidamente, 

tornando-se cada vez mais competitiva, exigindo cada vez mais pessoas qualificadas e bem 

informadas. Assim, espera-se que o ensino possa ter a conotação de qualidade, na direção de 

contribuir para a formação de cidadãos bem qualificados e bem informados. 

Trata-se de formar pessoas para a complexidade e para inovação, pessoas capazes de 
evoluir de modo critico e ético, não só capazes de se adaptar a um mundo em rápida 
mudança, mas também capazes de atuar e influenciar nas transformações, 
dominando-as e orientando-as (TERRAZZAN, 2007, p. 167). 

 

Frente a isso, pode-se perguntar sobre o próprio objetivo da educação atual. “O que 

se faz hoje para formar cidadãos que participem inteligentemente em debates políticos sobre 

temas fortemente impregnados de questões científicas, como a eutanásia, a política energética, 

a atitude frente aos drogados, etc.?” (FOUREZ, 2003, p. 112). 

A resposta a essa questão passa pelos currículos de ciências, que, mais do que os de 

outras áreas de conhecimento, ressentem pressões por mudanças. Isso porque, além das 

influências externas, originadas no sistema de ensino ao qual pertencem, somam-se, muitas 

vezes, demandas internas à própria área do saber. Em primeiro lugar, os conhecimentos 

científicos estão em constante evolução e transformação. Isso implica que, de tempos em 

tempos, existe a necessidade de revisão dos conteúdos a serem ensinados. Em segundo lugar, 

há questionamentos originados da falta de eficiência inerente ao processo de ensino-

aprendizagem. Professores estão permanentemente atentos ao sucesso do ensino que praticam, 

seja em termos de motivação e interesse dos alunos, seja da pertinência e utilidade dos 

conteúdos. Não é por acaso que, na história da educação em ciências, exista um grande 

número de iniciativas que se constituíram em amplos movimentos de reforma curricular. Isso 

pode ser visto, por exemplo, na década de 1960, que reuniu a proposição de diversos projetos 

de ensino de ciências, como o PSSC, BSCS, PILOTO da Unesco, Projeto Física, da 

Universidade de Harvard. Atualmente, outros projetos visam a introduzir e avaliar o impacto 

de inovações curriculares em ciências (PINTÓ et al. 2001; PINTÓ, 2005; COUSA, 2008). 

Tais projetos se organizam normalmente em torno de propostas visando a inovações, sejam 

elas de conteúdo, metodologia, ou organização das atividades de ensino-aprendizagem. No 

entanto, currículos e metodologias inovadores implicam lidar com uma variedade de 

problemas e assumir riscos (DAVIS, 2003). O fracasso permanece como uma consequência 

possível, embora indesejada, como pode testemunhar a história de alguns dos projetos acima 

mencionados. 
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Nesse sentido, Davis (2003) destaca que uma reforma no ensino de Ciências é 

necessária para poder adequar ou melhorar não só o desempenho dos alunos, mas que possa 

estar relacionada com sua vida cotidiana e, assim, ter mais significado para eles. Além disso, 

é necessário ainda que hajam esforços concentrados para essa mudança e se obtenha mais 

informações sobre o processo de mudanças, principalmente  na perspectiva dos professores.  

A necessidade de uma reforma curricular de ciência para os jovens também é 

apontada por outros autores. Fourez (2003) chama à atenção para que esse processo possa 

centrar o ensino de ciências nos interesses que os jovens têm em resolver seus problemas e 

não os dos outros. 

Os jovens prefeririam cursos de ciências que não sejam centrados sobre os interesses 
de outros (quer seja a comunidade de cientistas ou o mundo industrial), mas sobre os 
deles próprios. É, aliás, significativo, que eles se voltem massivamente em direção 
aos estudos superiores ligados ao social ou à psicologia, formações das quais eles 
esperam ajuda para melhor compreender e viver em seu mundo (FOUREZ, 2003, p. 
110). 

 

O alerta dado por esse autor é importante, na medida em que se percebe que o ensino 

de ciências não tem contribuído para auxiliar os jovens a lidarem com seus problemas diários, 

ou seja, um conhecimento científico contextualizado à realidade em que vivem. 

Contudo, as mudanças no ensino de Ciências já vem acontecendo em alguns países 

(VAN DRIEL; BEIJAARD; VERLOOP, 2001). Essas mudanças estão aparentemente 

relacionadas com a insatisfação com que a Ciência é tradicionalmente ensinada na Educação 

Básica. 

Países como Canadá, Austrália, Reino Unido, Espanha já apresentam novas 

propostas curriculares para o ensino de Ciências há pelo menos 15 anos, gerando inclusive 

trabalhos de investigação sobre elas (AIKENHEAD; RYAN, 1992; MILLAR; OSBORNE, 

1998; VAN DRIEL; BEIJAARD; VERLOOP, 2001; JIMÉNEZ PÉREZ; WAMBA, 2003). No 

entanto, ainda são tímidas as propostas que, de fato, desenvolveram uma mudança curricular 

no Brasil. Alguns estados, como São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, têm tentando 

realizar esse processo, elaborando novas propostas curriculares para todos os níveis de ensino. 

São Paulo, em especial, vem, desde 2008, implantando uma proposta curricular que esteja na 

direção dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Esse processo de mudança começou a ser vivenciado no Brasil, quando, em 1996, a 

Lei de Diretrizes e Bases (LDB) sinalizou a direção de tais mudanças na Educação Básica e 

profissional. Materializando expectativas da época, este documento manifesta claramente os 
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desafios da educação moderna face às necessidades de uma sociedade em transformação pelas 

novas tecnologias, que influenciam os modos de produção, assim como o valor e o tratamento 

da informação. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (DCN), publicados a partir de 1998, foram consequência dessa 

pressão por mudanças e tiveram impacto nos currículos e na forma de organização dos 

sistemas de ensino de todo o país. 

No entanto, na prática, pouca coisa mudou, porque o ensino de ciências ainda se 

mostra inadequado e de baixa qualidade, com estudantes tendo dificuldades com leitura e 

operações básicas de matemática, com professores sendo incapazes de abordar as novas 

tecnologias na sala de aula, deixando os alunos com a compreensão restrita de aspectos 

básicos da ciência. Isso torna-se claro ao olhar o desempenho dos estudantes brasileiros em 

avaliações internacionais, que servem de indicadores da efetividade do sistema de educação, 

como é o caso do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes4 (PISA – Programme 

for International Student Assessment). Em 2009, o Brasil teve a pontuação de 405 em 

Ciências, ocupando a 53ª posição entre os 65 países participantes. Comparando esses dados 

com os de 2006, percebe-se que houve uma pequena melhoria, quando o Brasil obteve 390 

pontos. Porém, ficamos atrás de países como Chile, México, Uruguai e Colômbia. 

Assim, é preciso refletir sobre a possibilidade de mudança dos currículos de Ciência, 

em especial o de Física, nas escolas de Ensino Médio brasileiras, buscando inová-los e 

atualizá-los. Para tanto, acredita-se na necessidade de um currículo que procure trazer um 

maior aprimoramento dos conhecimentos dos alunos com a discussão de novos conteúdos e 

novas tecnologias, sendo condizente com sua época e com as exigências da sociedade. Deste 

modo, a escola estará contribuindo para uma alfabetização científica mais efetiva e, também, 

para a formação da cultura do cidadão. 

A perspectiva da alfabetização científica torna-se importante a partir do momento em 

que pode ser expressa em termos de finalidades humanistas, sociais e econômicas que tem 

como objetivo a formação geral da cidadania. 

Os objetivos humanistas visam à capacidade de se situar em um universo técnico- 
científico e de poder utilizar as ciências para decodificar seu mundo, o qual se torna 
então menos misterioso (ou menos mistificador). Trata-se ao mesmo tempo de poder 
manter sua autonomia crítica na nossa sociedade e familiarizar-se com as grandes 
idéias provenientes das ciências. Resumindo, trata-se de poder participar da cultura 
do nosso tempo. 
Os objetivos ligados ao social: diminuir as desigualdades produzidas pela falta de 

                                                
4 Apesar de dar margem a crítica quanto aos critérios, métodos e parâmetros, não se pode negar que a evolução 
da qualidade do ensino de Ciências no Brasil tem sido muito lenta. 
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compreensão das tecno-ciências, ajudar as pessoas a se organizar e dar-lhes os meios 
para participar de debates democráticos que exigem conhecimentos e um senso 
crítico (pensamos na energia, na droga ou nos organismos geneticamente 
modificados). Em suma, o que está em jogo é uma certa autonomia na nossa 
sociedade técnico-científica e uma diminuição das desigualdades. 
Os objetivos ligados ao econômico e ao político: participar da produção de nosso 
mundo industrializado e do reforço de nosso potencial tecnológico e econômico. A 
isto se acrescenta a promoção de vocações científicas e/ou tecnológicas, necessárias 
à produção de riquezas (FOUREZ, 2003, p. 113-114). 

 

Essa alfabetização científica dos jovens tem se constituído uma exigência urgente, 

um requisito também para o desenvolvimento futuro de um país. Assim conteúdos 

relacionados aos aspectos modernos e contemporâneos da Ciência, envolvendo o 

desenvolvimento tecnológico, suas implicações sociais, politicas e econômicas, poderão 

contribuir para a melhoria desse quadro, uma vez que esses novos conceitos surgem 

cotidianamente em grandes discussões na sociedade, como o caso da clonagem, dos alimentos 

transgênicos e da energia nuclear. Desta forma, temas relacionados a esses conceitos podem 

ser muito mais do interesse do aluno, porque tratam de assuntos relacionados às problemáticas 

sociais, econômicas e políticas que refletem em sua vida. 

Ao ter contato com conhecimentos do mundo moderno e tecnológico, os estudantes 

poderão tornar-se cidadãos participativos, pois poderão “participar de decisões que as 

sociedades devem adotar em torno a problemas sócio-científicos e sócio-tecnológicos cada 

vez mais complexos” (CACHAPUZ et al., 2005, p. 25), contribuindo de forma efetiva para 

uma alfabetização científica. 

Contudo, essa discussão não se restringe à esfera acadêmica, ela chega até a esfera 

política, quando a LDB (BRASIL, 1999) destaca que o ensino de Ciências deve aproximar o 

jovem da Ciência Moderna, através da melhor compreensão do funcionamento dos aparelhos 

modernos, do entendimento de como a Ciência evoluiu, bem como de seu desenvolvimento. 

Deve-se buscar inserir o jovem em discussões sobre fatos e acontecimentos contemporâneos, 

divulgados pela mídia, contribuindo para uma formação científica efetiva, tendo, assim, uma 

educação científica e tecnológica como parte efetiva da cultura de todo cidadão. No entanto, 

não se pode perder de vista que esses conteúdos devem ser do interesse dos jovens, porque, do 

contrário, corre-se o risco de, em pouco tempo, voltar para os moldes atuais do ensino de 

Ciências, que não motiva e tampouco atrai o interesse dos jovens. 

Nessa perspectiva, a inserção da Física Moderna e Contemporânea pode ser um dos 

caminhos para a formação científica mais efetiva dos jovens e tratar de assuntos de interesse 

deles, ainda mais quando aborda as novas tecnologias. Argumentos a favor da inserção da 
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FMC no Ensino Médio já se acumularam na literatura em ensino de Ciências, visando inovar 

e atualizar o currículo de Física. Hoje há um consenso, tanto de âmbito internacional (GIL et 

al. 1987; STANNARD, 1990; KALMUS, 1992; SWINBANK, 1992), quanto no âmbito 

nacional (TERRAZZAN, 1992, 1994; MOREIRA; VALADARES, 1998; PINTO; ZANETIC, 

1999; OSTERMANN; MOREIRA, 2000, 2001; BROCKINGTON, 2005; SIQUEIRA, 2006), 

mostrando que é necessário e possível levar esses conteúdos para a sala de aula.  

No entanto, alguns dos trabalhos anteriores têm indicado algumas dificuldades 

quando se pensa no processo de inserção da FMC no Ensino Médio. Aspectos como o 

formalismo matemático, a falta de material didático adequado, a didática intuitiva dos 

professores, a falta de consenso metodológico e a formação de professores devem ser levados 

em consideração nesse tipo de processo. 

Dentre essas abordagens, algumas pesquisas têm indicado que um dos fatores 

fundamentais para o sucesso ou a falha da implementação de qualquer inovação curricular é o 

professor (DAVIS, 2003; LOTTER, 2004; HENZE et al., 2008), pois esses profissionais 

sentem-se desprovidos de recursos para atender as exigências que a atual conjuntura social 

exige deles e da escola. Em muitos casos, o que se nota é a existência de uma defasagem entre 

a formação dos professores e as exigências da atual situação, criando dificuldades para o 

processo de inovação (FOUREZ, 2003).  

Desta forma, Almeida (1999) destaca que muitas das propostas de reforma trazem 

consigo o modelo do professor ideal, pressupondo que ele é o principal responsável pela 

eficácia e pelo sucesso da mudança. Além disso, muitos fracassos ocorrem onde as condições 

são aparentemente favoráveis, onde os participantes desejam realizar as mudanças e que um 

juízo adverso do professor não deve ser necessariamente vinculado ao conceito de resistência 

(STENHOUSE, 1991).  

Nessa perspectiva, o autor prefere o conceito de “barreiras à inovação” 

(STENHOUSE, 1991, p. 276), que podem ser: falta de clareza, por parte dos participantes, a 

respeito de suas novas funções; falta de capacidades e conhecimentos; falta de material e 

equipamento; a persistência de dispositivos organizacionais incompatíveis com a inovação 

(como, por exemplo, o rígido horário escolar); falta de tempo; “lacunas” que impedem a 

comunicação e o entendimento (por exemplo, entre o professor e os experts e entre um 

professor e outros professores); conflitos de valores, de poder (por conta da redistribuição de 

poder que as inovações podem implicar), e também conflitos práticos e psicológicos 

(insegurança diante do desconhecido).  
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Outros fatores também podem ser considerados como a rejeição dos professores para 

propostas de inovação curricular, tais como a má condição de trabalho e a identificação com a 

abordagem conteudista, referindo-se como aquela abordagem em que há uma ênfase 

exagerada na quantidade de conteúdo específicos das disciplinas em detrimento à 

aprendizagem (LEAL; MORTIMER, 2008). 

Desta forma, percebe-se que o professor tem um papel preponderante neste contexto, 

pois, ao receber o material, ele o transforma (adapta) da melhor maneira possível, para que 

este esteja ao alcance de seus estudantes. Inserido nesse processo, o professor acaba sofrendo 

influência dos projetos escolares e, mais ainda, de seus valores e conhecimentos construídos 

durante toda sua vida (pessoal e profissional). Assim, sua motivação, suas concepções de 

Ciência e de ensino-aprendizagem e conflitos pessoais e profissionais, acabam sendo 

incorporadas no momento em que ele, de fato, leva o conteúdo para sala de aula. 

 

1.1.1 REFORMA, MUDANÇA E INOVAÇÃO5: EM BUSCA DE UMA DEFINIÇÃO 

 

Antes de continuar a discussão sobre mudança, reforma e inovação relacionada à 

formação de professores, torna-se necessário estabelecer algumas referências para guiar 

nossas discussões sobre esses termos. Assim, buscaremos defini-los e, ao final, localizar a 

concepção tratada neste estudo. 

Por mudança em educação, entenderemos, normalmente, uma modificação de algo, 

uma transformação de um aspecto da realidade, ligada à melhoria de um sistema ou de uma 

escola. Nesse sentido, há dois níveis diferentes de mudança, um na perspectiva da reforma e 

outra da inovação (ESTEBARANZ, 1994).  

A reforma pressupõe uma mudança emanada da administração central, afetando o 

sistema educativo em sua estrutura, fins ou funcionamento. Trata-se, portanto, de uma 

mudança “imposta”, inserida numa lógica “top-down”, que se aplica a todos os 

estabelecimentos escolares. Nessa perspectiva, Estebaranz (1994) denomina reforma por uma 

mudança política que pretende dar resposta às necessidade sociais decorrentes de alterações 

                                                
5 Definição das palavras Reforma, Inovação e Mudança encontradas no dicionário da língua portuguesa. 
Inovação: 1. Ato ou efeito de inovar. 2. Aquilo que se inova; novidade. 
Mudança: 1. Ação ou efeito de mudar. 2. Modificação, alteração, variação. 3. Substituição 
Reforma: 1. Ato ou efeito de reformar. 2. Nova forma. 3. Modificar para melhor. 
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no campo social. Convém ainda salientar que, neste caso, investe-se numa mudança ampla 

que engloba as dimensões do sistema educativo, reforçando o seu aspecto quantitativo. 

O termo reforma pode denotar também “uma transformação da política educativa de 

um país ao nível de estratégias, objetivos e prioridades” (PACHECO, 1996, p. 150). Estamos, 

pois, perante uma mudança planificada, em termos estruturais e organizacionais, ao nível 

político administrativo. 

Já o termo inovação apresenta uma polissemia digna de realce, e engloba um 

processo que introduz algo novo. Neste termo, inovação pode ser entendida como uma 

mudança em estruturas já existentes ou no funcionamento de algo que já existe, pressupondo 

sempre uma modificação conceitual (ESTEBARANZ, 1994). Esse é também o sentido que 

lhe atribui Pacheco (1996) ao associar a inovação “ao nível mais concreto da ação dos 

professores e diversos agentes educativos” (p. 46). Desta forma, percebe-se que o conceito de 

inovação está relacionado diretamente ao contexto prático, não podendo desligar-se dele. 

Além disso, Flores e Flores (1998) destacam que a inovação tem como finalidade a 

melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem, refletindo no sucesso educativo 

do estudante, enfatizando os processos e as práticas, pressupondo uma autonomia do 

professor ao seu desenvolvimento profissional. 

Ao analisar diversas definições de inovação propostas por diferentes autores, 

Estebaranz (1994) conclui que a sua característica distintiva consiste no seu caráter 

qualitativo, ligado de forma direta à prática concreta e, consequentemente, à melhoria de 

aspectos ou daquelas pessoas que estão diretamente implicadas no sistema educativo. Em 

suma, trata-se de uma mudança inerente à própria escola afetando as ideias, as práticas e as 

estratégias que aí se utilizam, o próprio sentido da mudança e as funções das pessoas 

implicadas nas práticas etc. 

Nesse sentido, a inovação pode englobar processos que vão “desde a alteração de 

componentes específicas, tais como objetivos e conteúdos propostos, métodos e estratégias 

sugeridas, materiais didáticos de apoio a programas de ensino desenvolvidas, até à 

reestruturação global do currículo” (RIBEIRO, 1992, p. 73). Tal intervenção pode implicar 

em alterações nos conteúdos programáticos, nos objetivos, nos materiais curriculares, nas 

estratégias, na forma de entender o ato didático e os atores implicados nesse processo.  

Assim, a inovação é um conceito que traduz uma mudança que pode ser sentida, em 

última instância, no cotidiano escolar, situando-se num contexto prático e concreto, refletindo 
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uma transformação, sobretudo de ordem qualitativa, de aspectos funcionais do sistema. 

Enquanto processo de mudança, a inovação exige, como salienta Estebaranz (1994), uma 

aprendizagem sem a qual ela não realizará, pois o fato de alguém idealizar uma inovação não 

significa que ela se realiza, ou seja, uma inovação pode atingir parte dos atores, mas não os 

atores finais, professores e estudantes. 

Se a inovação integra mudanças específicas, diretamente ligadas à prática educativa e 

à ação dos professores, relacionando-os a uma renovação e, ou recontextualização curricular, 

passando pelas etapas de adaptação, desenvolvimento e transformação (FLORES; FLORES, 

1998). A reforma compreende mudanças estruturais e globais da responsabilidade da 

administração central e do poder político. Por conseguinte, a inovação implica em uma 

mudança real, porque afeta, de forma direta, os processos, as práticas e as pessoas implicadas 

numa dada organização ou estrutura, transformando-os. 

Contudo, reforma e inovação não são mudanças independentes já que, se 

determinadas inovações podem exigir uma reforma, determinadas reformas podem exigir 

processos de  inovação. 

A mudança dentro de um sistema determina o tipo de inovação, que pode ser 

curricular, organizativa, instrutiva etc. (ESTEBARANZ, 1994). Nessa perspectiva, Marcelo 

(1994) salienta que o currículo  

possui uma intenção de intervenção, melhoria e transformação, seja a nível 
individual (alunos, professores e materiais) ou coletivo (escola, comunidade). Nesse 
sentido, é através do desenvolvimento e inovação curricular que se estruturam e 
veiculam as propostas de transformação e mudança do sistema educativo (p. 51). 

 

Assim, a ideia de reforma que enfatiza este trabalho é aquela que pressupõe uma 

mudança curricular por meio da inovação de conteúdos, metodologia ou de organização de 

atividades de ensino-aprendizagem. E, ainda, na perspectiva da intenção didática que rompe 

com os modos de atuação na escola já consagrados pela tradição, visa a busca de uma 

aprendizagem da Física/ciências mais: i) efetiva; ii) adequada às necessidades da sociedade; 

iii) adequadas aos anseios individuais; iv) consistente com a ciência praticada nos centros de 

pesquisa. Nesse caso, as propostas aqui tratadas estão na direção da mudança com a inserção 
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de novos conteúdos, que é o caso da Física Moderna e Contemporânea, tendo o professor 

como o principal agente desse processo6. 

 

1.2 OS PROFESSORES DE CIÊNCIA NA PERSPECTIVA DAS REFORMAS CURRICULARES 

 

A investigação sobre a formação de professores teve um grande desenvolvimento nas 

últimas décadas. Nos anos 80, o foco da pesquisa estava nas características do bom professor 

ou nas diferenças entre um bom e mau professor. Já na década seguinte, as investigações 

passaram a analisar o conhecimento necessário para o desenvolvimento adequado de uma 

prática docente. Além disso, começou-se a investigar sobre os conhecimentos e as concepções 

dos professores sobre ensino e aprendizagem. Assim, passou-se a focar nas questões 

relacionadas ao pensamento do professor, procurando compreender, entre outras aspectos, 

como e quais os processos em que esses profissionais geram e adquirem conhecimentos. 

Nasce, assim, os chamados estudos sobre os Saberes Docentes. 

Contudo, grande parte das investigações que buscaram mapear as atividades 

docentes e sua formação estão direcionadas para conteúdos que já se encontram no currículo 

de Ciências, ou seja, poucas pesquisas abarcam a formação do professor no aspecto das 

inovações curriculares com conteúdos. 

Assim, torna-se relevante entender o professor nesse novo contexto, à medida que 

cresce a necessidade de reforma do sistema educativo na perspectiva da organização e do 

currículo, principalmente relacionado à Ciência. Isso porque, embora algumas investigações 

tenham mostrado a relevância do professor na melhoria da qualidade dos sistemas educativos 

e em considerá-lo o fator chave que determinar o êxito ou o fracasso de qualquer mudança 

curricular (PÓRLAN; RIVERO; MARTÍN, 1998; MELLADO, 2001; BEJARANO; 

CARVALHO, 2003), pouca atenção tem sido dada a esses profissionais nesse processo 

(DAVIS, 2003). 

O professor é um elemento chave nos processos de transformação do ensino, uma 
vez que qualquer processo de inovação só é possível se o implicar de forma direta, 
pois as mudanças na educação dependem do que eles realizam em suas aulas 
(FLORES; FLORES, 1998, p. 97). 

 

                                                
6 A inovação aqui estudada acabou interligando-se a um processo de reforma. Isto porque algumas das inovações 
que são foco desta pesquisa acabaram por se converterem em parte da reforma do currículo de física do Estado 
de São Paulo. 
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A pouca atenção dada aos professores tem-se convertido em um dos principais 

problemas no processo de inovação curricular (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2001). Contudo, 

não é somente o professor que deve ser considerado nesse processo, os estudantes e toda a 

cultura escolar na qual o novo currículo será inserido também devem ser vistos como 

importantes (TOBIN; DAWSON, 1992).  

No caso dos professores, deve-se levar em conta principalmente suas crenças e 

visões, que são frutos de seu conhecimento prático, que consiste em “conhecimentos e 

crenças sobre suas próprias práticas de ensino e sendo, principalmente, resultado de suas 

experiências de ensino” (VAN DRIEL; BEIJAARD; VERLOOP, 2001, p. 138). 

Essas crenças educacionais se originam, de uma maneira mais intensa, durante o 

período em que o futuro professor se encontra na situação de estudante da Educação Básica 

(MELLADO, 1998). É nesse período que ele constrói, numa aprendizagem por observação, 

formas peculiares de entender: os processos de ensino/aprendizagem; o papel da escola, além 

de criar um modelo de professor, entre outros aspectos de crenças educacionais (PAJARES, 

1992; KAGAN, 1992; LUMPE et al., 2000). Além disso, as crenças atuam como “filtros” 

através do qual fluem as informações dos estudantes, da aprendizagem e das estratégias de 

ensino (LOTTER; HARWOOD; BONNER, 2007). São esses filtros que levam os professores 

a transformar e readaptar as propostas de inovação curricular a sua realidade e concepções, 

levando para à sala de aula algo diferente daquilo que foi proposto por aqueles que 

desenvolveram a inovação (ESCUDERO; GONZÁLEZ, 1985, CARVALHO; GIL-PÉREZ, 

2001). Nesse sentido, Rodrigues e Abib (2010) destacam que, em propostas inovadoras, “é 

preciso levar em consideração que os professores interpretam novas ideias e ações através de 

lentes resultantes de suas crenças e hábitos da prática” (p. 215). 

Contudo, essas crenças são difíceis de serem modificadas, porque estão baseadas no 

conhecimento prático dos professores. Consequentemente, elas podem gerar obstáculos a 

partir do momento em que o conhecimento que o professor possui está alicerçado nelas. 

Assim, em um movimento de inovação curricular, torna-se necessário conhecê-las para que se 

possa desenvolver estratégias adequadas para modificá-las, ou melhor, para que possam estar 

em consonância com a proposta inovadora (BEJARANO; CARVALHO, 2003).  

Assim, especialmente, com a inovação de conteúdos, Gil-Pérez (1991) destaca que 

algumas ideias, atitudes e comportamentos dos professores de Ciências podem constituir, na 

sua prática docente, um obstáculo para o processo de inovação.  
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Desta forma, fica claro que os saberes docentes são fundamentais nos professores de 

inovação. E este saber deve ser visto como 

o saber que se declara (crenças e ideias explícitas do professor), o saber fazer 
procedimental ou saber que orienta a intervenção (rotinas e ideias implícitas) e o 
saber ligado à ação ou a conduta real (quando se leciona ou desenha um unidade 
didática) (JIMÉNEZ PÉREZ; WAMBA, 2003, p. 114). 

 

Ou seja, o que o professor pensa, sabe e faz. Além disso, o que os professores já 

sabem, fazem e creem (conhecimento, prática e atitudes) necessita ser levando em 

consideração, tanto por parte dos professores formadores quanto por designers de 

desenvolvimento profissional. Pois, de maneira geral, os professores não mudam facilmente 

suas concepções e prática, seja porque se mostram satisfeitos com seus modelos didáticos 

consolidados pela experiência, ou porque as novas estratégias, a seus olhos, não se mostram 

melhores do que aquelas praticadas por ele. O que se percebe é que os professores não fazem 

mudanças radicais em sua prática, normalmente, eles incorporam aos poucos e, por isso, a 

mudança é lenta e gradual (MELLADO, 2007). 

Essa mudança e o desenvolvimento da prática do professor torna-se um processo 

lento também, porque consiste na decisão desse profissional em perceber se a nova ideia de 

ensino é viável e plausível. Isso é realizado depois de ter experimentado em sala de aula, 

refletido nos resultados utilizando sua experiência e, se satisfeito, incorporar a ideia na 

concepção efetiva de ensino. Nesse sentido, Couso (2009) enfatiza que os professores não 

mudam suas ideias e visões se o que lhes foi oferecido não provou ser melhor do que eles 

pensam, pelo menos naquele momento. Além disso, é pouco provável que o sistema de 

crenças dos professores coincida com o da reforma, criando um grande obstáculo para a 

implementação de uma reforma curricular nas escolas.  

Isso mostra que, no processo de inovação curricular, o professor tende a não arriscar 

uma mudança de sua prática. Pois grande parte de sua prática está baseada em seu 

conhecimento prático, construído ao longo de sua carreira e vida pessoal, relacionado 

principalmente às práticas que tiveram relativo sucesso em suas aulas (VAN DRIEL; 

BEIJAARD; VERLOOP, 2001). Nesse sentido, Astolfi (1993) ressalta que esse conhecimento 

construído ao longo dos anos pode formar uma espécie de “núcleo duro”, porque foi 

desenvolvido desde sua formação na Educação Básica e que, se não for acessado dificilmente, 

sofrerá modificações. Sendo assim, Davis (2003) destaca que é necessário compreender 

A forma como os professores aprendem a ensinar, o que os professores sabem, como 
o conhecimento é adquirido, como esse conhecimento muda ao longo do tempo, e 
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quais processos que podem trazer mudanças nas práticas individuais de professores, 
bem como profunda e duradoura mudança nas classes de ciência, durante o processo 
de reforma curricular (DAVIS, 2003, p. 5 – tradução nossa). 

 

A falta de compreensão desses aspectos pode levar ao insucesso dos projetos de 

inovação, porém, muitas vezes, isso é atribuído às falhas dos professores na implementação 

(VAN DRIEL; BEIJAARD; VERLOOP, 2001). Nesse caso, aqueles que desenvolvem o novo 

currículo assumem que os professores sabem como modificar suas práticas de sala de aula 

para adaptarem a nova proposta. Além disso, eles esperam uma mudança radical do 

conhecimento e crenças dos professores, sobre a matéria, o ensino, a aprendizagem, 

principalmente no que diz respeito à aprendizagem do professor sobre a matéria (BALL; 

COHEN, 1999). Contudo, esses aspectos não são facilmente modificados. 

De fato, o que se evidenciou, nos últimos anos, foi a existência de uma diferença 

marcante entre o objetivo perseguido pelos estruturadores de currículos e o que os professores 

levam realmente à prática docente. Isto desperta uma atenção especial sobre a influência que 

os professores exercem no processo de implementação desses currículos (CARVALHO; GIL-

PÉREZ, 2001; CILURZO, 2002). Nesse caso, Garrido e Carvalho (1997) destacam que o 

professor fica “dividido entre as propostas inovadoras, racionalmente aceitas e as concepções, 

interiorizadas de forma espontânea a partir da vivência irrefletida” (p. 4). Desta forma, a 

resistência ocorre na tentativa de manter uma estabilidade, uma vez que é a sua imagem 

pessoal e profissional que está em jogo.  

Nesse caso, o que ocorre é que, no processo de implementação de novos propostas, o 

professor negocia com a inovação explícita ou tacitamente, rejeitando ou modificando 

aspectos da proposta, da maneira que julga a mais apropriada. Ou seja, os professores 

transformam a inovação adaptando, adequando e reorientando-na em função de sua realidade 

escolar, realizando uma Transposição Didática (CHEVALLARD, 1991). Nessa 

transformação,7 ele é influenciado por todo seu entorno (direção, coordenação, filosofia da 

instituição e toda comunidade escolar) mas, principalmente, por sua experiência profissional e 

pessoal. 

De maneira mais ampla, pode-se admitir que as transformações ocorridas no conteúdo 

escolar são esperadas, pois existe a migração do conhecimento entre contextos diferentes: da 

ciência, para os programas; dos programas para a sala de aula. Este aspecto foi destacado há 
                                                
7 “Dizemos que uma transformação foi produzida quando se observa uma diferença entre o que foi proposto e o 
que, de fato, foi levado à sala de aula, indicando uma mudança” (PINTÓ; COUSO; GUITIERREZ, 2005, p. 39 – 
tradução nossa). 
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algum tempo, por exemplo nas perspectivas da “Transposição Didática” (CHEVALLARD, 

1991) e da “Recontextualização” (BERNSTEIN, 1996). Nesta perspectiva, os saberes 

escolares são entendidos como fruto de transformações, desde as fontes legitimadas na 

sociedade (neste caso as ciências) até chegar à sala de aula. 

Contudo, como destaca Pintó, Couso e Gutierrez (2005), cada transformação é 

distinta, pois relaciona-se ao conhecimento e as concepções que o professor tem sobre o 

ensino e a aprendizagem envolvidas, e ainda às suas concepções de Ciência. Assim, de certa 

forma, cada professor faz seu próprio currículo. 

Por isso, é importante que se possa “analisar às suas práticas (dos professores) e os 

meios de que dispõe para operacionalizar o currículo bem como equacionar o seu âmbito de 

intervenções à luz da autonomia e das funções que se lhe atribuem” (FLORES; FLORES, 

1998, p. 80). Isso mostra que aquilo que o professor faz dentro da sala de aula não é apenas 

levar um proposta de ensino, é trabalhar sobre ela, modificando-a, adaptando-a, de tal maneira 

que atenda aos seus estudantes da melhor forma possível. 

Desta forma, percebe-se que os professores não podem ser considerados meros 

implementadores de novas propostas curriculares. Aliás, esse é um aspecto que também vem 

sendo apontado pela literatura como um problema no processo de mudança. Segundo 

Carlgren (1999), “os professores não podem ser concebidos como meros implementadores de 

conteúdos (sequências didáticas) planejados por outros” (p. 52), porque, assim, seriam 

consideramos como técnicos, executando propostas de ensino sem uma reflexão sobre elas. 

Ao se conceber o professor como mero executor de propostas de inovação curricular, 

todo o fracasso da inovação é relacionado à inadequada capacidade de comunicação dos 

designers da proposta em relação ao professor (FLORES; FLORES, 1998). Nesse sentido, 

destaca Contreras (2002): “as modificações que os professores poderiam introduzir nas 

inovações planificadas, significam um fracasso, um adulteração...” (p. 176). Desta forma, o 

professor é visto como um técnico que deve adotar a proposta sem alterá-la, acatando tudo 

aquilo que foi planejado pelos seus idealizadores, ou seja, uma proposta que vem de cima 

para baixo, não dando-lhe qualquer autonomia no novo currículo. 

O professor deve e pode ser visto como um profissional ativo e decisivo no processo 

de reforma curricular, reconhecendo distintas competências e saberes, que deve participar do 

planejamento, bem como das discussões acerca da construção, implementação e 

reestruturação de novas propostas de ensino. Ao ser considerado como profissional ativo, 
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começa-se a perceber que ele é dotado de pensamento, que toma decisões e emite juízo a todo 

instante em sua prática diária (MARCELO, 1987).  

Nesse sentido, é importante perceber que o professor é um sujeito que possui 

conhecimentos, crenças, representações, ideias e teorias que podem influenciar no 

desenvolvimento e na implementação de propostas inovadoras. Assim, o professor deve ser 

considerado um “aprendiz” ativo, ao invés de receptores passivos, como são muitas vezes 

vistos em cursos de formação nos moldes tradicionais. 

Desta forma, o estudo sobre o pensamento do professor pode contribuir para 

modificar a concepção dos professores frente às propostas de inovação, ressaltando que “o 

que o professor pensa é importante para compreender o que ele faz” (FLORES; FLORES, 

1998, p. 91). Essa perspectiva é imprescindível para conceber o professor como mediador de 

uma inovação e intérprete da dinâmica da prática docente, da qual resulta o conhecimento 

prático, estando tudo isso intimamente relacionado ao seu desenvolvimento profissional. 

Contudo, a modificação nas concepções e crenças dos professores demanda tempo, 

aspecto que também não tem sido levado em consideração nas inovações curriculares. Na 

maioria das vezes, as implementações necessitam de “diversos anos para que o professor 

modifique seu foco da gestão para a aprendizagem” (LOUCKS-HORLEY et al., 2003, p. 50). 

Isso porque, no início, o professor tem a preocupação de manter a estabilidade da sala, 

mantendo o comportamento dos estudantes enquanto confronta às inovações (conteúdo e, ou 

abordagem) com seus conhecimentos estruturados. Essa estabilidade pode estar fortemente 

relaciona ao domínio do conteúdo, o que leva o professor a se dedicar e ter uma grande 

preocupação primeiramente com ele e, em seguida, com outros aspectos da mudança 

curricular. Nesse sentido, Tobin e Espinet (1989) enfatizam que a falta de conhecimento sobre 

o conteúdo a ser inserido em sala de aula tornou-se um dos principais obstáculos enfrentados 

pelo professor ao implementar propostas de inovações curriculares. Porém, essa percepção 

pode levar a uma concepção simplista da formação de professor para inovação, imaginando 

que somente um bom conhecimento do conteúdo é suficiente para inovar em sala de aula 

(CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2001), refletindo numa concepção de que ensinar é um ato de 

transmissão de conhecimento e, por isso, conhecer somente o conteúdo é suficiente para 

realizar tal ação (GUATHIER et al., 1998). 

Por outro lado, apesar de ser talvez o obstáculo fundamental para os projetos de 

inovação, saber o conteúdo a ser ensinado não garante sucesso na implementação, pois o 

professor deve saber preparar e conduzir as atividades de aprendizagem, sabendo avaliar o 
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processo de ensino-aprendizagem (GIL-PÉREZ, 1991). Porém, isso só é possível quando ele 

adquire conhecimento teórico sobre o ensino e a aprendizagem da ciência.  

Um bom conhecimento da matéria supõe, entre outras coisas, conhecer os problemas 
que deram origem a teoria; conhecer a história da Ciência; conhecer a forma como 
os cientistas tratam os problemas, as características principais, os critérios de 
validação de teorias; conhecer as interações entre a Ciência, tecnologia e sociedade 
associados a construção do conhecimento; ter um conhecimento sobre o 
desenvolvimento de outras disciplinas relacionadas, fazendo interação entre os 
distintos campos, rompendo com qualquer visão simplista da prática docente na hora 
de estabelecer as necessidades da formação dos professores (CARVALHO; GIL-
PÉREZ, 2001, p. 23-24). 

 

Desta forma, investigar a formação de professores é de grande relevância para tentar 

entender os processos que produzem mudanças nos professores de ciências (SÁNCHEZ; 

VALCÁRCEL, 2000) e, ainda, compreender como os professores geram conhecimentos 

práticos em suas rotinas diárias de sala de aula.  

Além dos aspectos tratados anteriormente, Davis (2003) enfatiza que a falta de 

tempo para planejamento, as difíceis condições de trabalho, pressões da comunidade escolar, 

avaliações dos professores também são problemas que impendem uma mudança na prática em 

uma reforma educacional. Além disso, a autora destaca três conflitos por partes dos 

professores para a implementação de novas propostas curriculares:  

i) uso de pedagogia e o que terão que ensinar são desconhecidos; 
ii) o que é aceitável na implementação e adaptação do que implica no currículo; 
iii) o baixo nível de autonomia e criatividade no processo de reforma (DAVIS, 2003, 
p. 8). 

 

Um possível caminho que a literatura vem indicando para minimizar os problemas 

relacionados aos professores que participam de uma mudança curricular é oferecer aos 

professores suporte e apoio durante um longo período, o que pode assegurar, assim, um 

relativo sucesso na implementação (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2001; MELLADO et al., 

2007). E, ainda, que esse suporte seja do tipo que envolva a equipe de desenvolvimento, 

grupos de professores, cursos de professores e treinamento em pares (DAVIS, 2003). Um 

suporte deste tipo pode proporcionar situações que possibilitem a reflexão e a tomada de 

consciência das limitações da profissão e, assim, um caminho para o desenvolvimento 

profissional dos professores. Desta forma, o professor poderá sentir-se mais seguro para 

realizar uma mudança, porque aceitar inovar é aceitar gerenciar os riscos na sala de aula. 

Nesse espaço, é possível criar condições para a prática reflexiva, porque é um 

importante processo para o professor no seu desenvolvimento profissional, permitindo-o 
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avaliar e modificar sua prática pedagógica na sala de aula. Assim, essa prática pode contribuir 

para acessar o conhecimento prático dos professores, bem como suas crenças, atitudes e 

concepções sobre ensino e aprendizagem (LOTTER, 2004). Além disso, na implementação e 

adaptação de uma mudança curricular, os professores aprendem uma nova pedagogia e um 

novo conteúdo através de suas reflexões na e sobre suas práticas (DAVIS, 2003). 

Desta forma, é imprescindível que se tenha um espaço (ou momento) onde os 

professores possam expor suas dificuldades, problemas e experiências de implementação das 

aulas, criando uma oportunidade de compartilhar momentos com seus pares, buscando trocar 

experiências e encontrar juntos soluções para os problemas apresentados (DAVIS, 2003).  

Assim, todos os aspectos relacionados ao professor no contexto das inovações 

deveriam ser considerados como ponto de partida do processo de mudança, principalmente 

quando essa inovação se dá com a introdução de novos conteúdos e metodologias. Contudo, 

não é isso que a literatura tem mostrado.  

Porém, no Brasil, algumas investigações têm abordado a pertinência de integrar os 

professores que participam de inovações a grupos colaborativos, buscando fomentar a 

reflexão da prática e também dar apoio a suas ações em sala de aula (RODRIGUES; ABIB, 

2010). Esse foi o caso do projeto “O conhecimento físico no ensino fundamental: dos 

programas de formação continuada à implementação de novas práticas em sala de aula” 

(Projeto FAPESP 99/12209-2), que, em parceria com um grupo de professores, desenvolveu e 

implementou atividades investigativas de conhecimento físico nas séries iniciais do ensino 

fundamental na grande São Paulo. O mesmo aconteceu com o projeto de melhoria do ensino 

da Termodinâmica no E. M. das escolas públicas de São Paulo (FAPESP 98/1078-1). Ao 

final, o projeto se mostrou promissor à medida que obteve sucesso com a implementação das 

atividades investigativas e com a formação de professores.  

Esse também foi o caso do projeto “Transposição das teorias Modernas e 

Contemporâneas para a Educação Básica” (Projeto FAPESP 03/00146-3), do qual os 

professores investigados neste estudo fazem parte. 

Todos os três projetos tiveram a participação ativa de professores da Educação 

Básica da rede pública, que não foram apenas implementadores de propostas, mas que 

contribuíram com o desenvolvimento e a estruturação de atividades, que levavam em conta a 

realidade das escolas. Possivelmente, esse foi um dos aspectos relevantes para o sucesso 
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desses projetos. Isso indica um caminho para o desenvolvimento de novas propostas, mas 

também para a formação continuada de professores de ciências. 

Com o objetivo de ser mais específico, na próxima secção, abordaremos alguns 

trabalhos de investigação com professores que tratam de obstáculos específicos em processos 

de mudança curricular.  

 

1.3 ALGUNS OBSTÁCULOS NA PRÁTICA DOS PROFESSORES 

 

Como será argumentado no próximo capítulo, a ideia de obstáculo é intrínseca à 

aprendizagem. Assim, ao considerar o professor como um profissional que está em constante 

aprendizagem, deve-se considerar que ele encontrará obstáculos em sua prática diária. No 

entanto, esses obstáculos, como destacou Couso (2009), podem estar relacionados às mais 

diversas atividades. 

Contudo, alguns obstáculos são comuns à profissão docente. Dentre eles, pode-se 

destacar o pouco tempo disponível para formação, o que pode gerar baixo conhecimento 

científico, didático e prático e falta de integração dos distintos saberes (alguns desses aspectos 

são frutos de uma formação inicial inadequada); escassa consideração social e baixa 

valorização da profissão; pressão da comunidade escolar; falta de motivação e incentivos 

profissionais. Os obstáculos apontados são aqueles que dificultam o desenvolvimento 

profissional do professor (MELLADO, 2001). Porém, esses obstáculos não distinguem se o 

professor se encontra inserido em um processo de inovação curricular ou não. Isto é, eles são 

inerentes ao processo e intrínseco à prática docente. 

Nesse sentido, algumas pesquisas (PÓRLAN; RIVERA; MARTÍN, 1997; 1998; 

JIMÉNEZ PÉREZ; WAMBA, 2003; LOTTER, 2004; HENZE et al., 2008) têm mostrado que 

os professores apresentam obstáculos no processo de ensino-aprendizagem, principalmente 

quando envolvidos em mudanças curriculares, seja através de uma inovação de conteúdo ou 

abordagem. Essas investigações trazem dados e categorias empíricas que, a primeira vista, 

têm relação com a ideia de obstáculo que será apontada posteriormente. 

Na pesquisa desenvolvida por Henze et al. (2008), há destaque para alguns aspectos 

da prática dos professores que podem ser considerados obstáculos, quando esses profissionais 

estão implementando uma nova proposta curricular. Especificamente, nesse estudo, os autores 
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investigam o processo de implementação do conteúdo relacionado ao modelo do sistema solar 

e do universo (nesse caso, a inovação foi realizada através da inserção de conteúdos novos). 

Os autores tiveram como objetivo investigar o desenvolvimento do conhecimento do 

conteúdo pedagógico (Pedagogical Content Knowledge - PCK) de um pequeno grupo de 

professores de ciências, que já possuíam experiência de docência, quando estavam em seus 

primeiros anos de ensino de um nova proposta curricular na Holanda (PUSc – Public 

Understanding of Science). Eles foram acompanhados por aproximadamente três anos em seu 

ambiente natural de trabalho, ou seja, na sala de aula. O grupo pesquisado foi constituído por 

três professores de química, três de física e três de biologia. 

Henze et al. (2008) partiram de um modelo de PCK que define o conhecimento dos 

professores sobre: (a) as estratégias de ensino (instrucionais) sobre um tema específico; (b) a 

compreensão dos alunos sobre este tema; (c) formas de avaliar a compreensão dos alunos 

sobre o tema; (d) objetivos para o ensino do tema específico no currículo. 

Essa última, foi dividida em i) Perspectiva epistemológica: positivista, em que 

modelos são vistos como exemplares simplificados da realidade; relativista, na qual os 

modelos são vistos como uma forma de ver a realidade; instrumentalista, em que os modelos 

são visto apenas como forma que possibilite trabalhar com a realidade, apesar de não serem 

verdadeiros; e em ii) Perspectiva das funções de diferentes modelos na ciência: visualizar e 

descrever os fenômenos; explicar os fenômenos; obter informações sobre fenômenos que 

não podem ser observados diretamente; derivar hipóteses que podem ser testadas; fazer 

previsões sobre a realidade. 

A partir desses aspectos e da análise dos dados realizada, foram construídas quatro 

categorias relacionadas ao modelo de PCK, que são: conhecimento sobre as estratégias de 

ensino; conhecimento sobre a compreensão dos estudantes; conhecimento sobre as formas de 

avaliar a compreensão dos estudantes; conhecimento sobre os objetivos e metas do tópico no 

currículo. Segundo os autores, essas categorias constituem obstáculos aos professores na 

implementação de propostas inovadoras. 

Em outro estudo, Lotter (2004) investigou treze professores de ciências que 

participavam de um curso de formação continuada de Ensino de Ciência. O curso se baseava 

na proposta de ensino por investigação. Assim, a inovação tratada nessa investigação foi na 

perspectiva metodológica. 
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Durante algumas sessões do curso, foi requisitado aos professores que escrevessem 

uma reflexão de 250 a 400 palavras sobre o que poderia modificar no que a autora denomina 

“KWL - What I know, What I want to know, What I Learned, and What I would do 

differently” (p. 31) - o que eu sei, o que eu quero saber, o que eu aprendi, o que eu faria 

diferente (tradução nossa) - em relação ao ensino de seus estudantes. 

A análise dessas reflexões permitiu a elaboração de seis categorias relacionadas a 

preocupação relatada pelos professores sobre a implementação do ensino por investigação, 

que são: formas de ensino, avaliação, planejamento, questões dos estudantes, 

cooperação/supervisão de questões do professor e questões pessoais. Essas categorias estão 

sintetizadas no Quadro a seguir (LOTTER, 2004, p. 33). 

 
Categorias Subcategorias 

Ensino  
 

Métodos de ensino. 
Mudança/melhoria do ensino. 
Relação do conteúdo com o interesse do estudante. 
Aprendizagem interativa. 
Concepções prévias. 
Pré-requisitos. 

  

Avaliação 
Dificuldade no nível e na quantidade. 
Variedade de uso. 
Métodos de avaliação. 

  

Planejamento 

Tempo de preparação. 
Flexibilidade. 
Equipamentos e materiais. 
Planejamento especial. 
Gerenciamento do tempo. 

  

Gerenciamento da classe 
 

Comportamento dos alunos dentro/fora da tarefas. 
Disciplina. 
Métodos para diminuir problemas com os estudantes. 
Estilo de gerenciamento. 
Controle. 
Organização. 

  

Preocupações dos estudantes 
Compromisso. 
Esforço. 
Engajamento. 
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Tipos de dificuldades (matemática, leitura). 
Entendimento. 

Quadro 1 - Categorias e subcategorias acerca das preocupações dos professores quando tem 
que trabalhar na perspectiva do ensino por investigação. 

 

Um dos objetivos desse estudo foi determinar as ideias dos professores sobre o 

ensino por investigação, a influência de sua experiência e de sua forma de abordar em sala de 

aula a nova metodologia proposta. Além disso, buscou-se também desenvolver um retrato de 

como as preocupações trazidas pelos professores nos cursos de formação podem permitir uma 

melhoria em futuras formações de outros profissionais. 

Já Porlán, Rivera e Martín (1997; 1998) fizeram um estudo empírico em torno do 

conhecimento profissional dos professores, levantando alguns obstáculos em uma perspectiva 

epistemológica. Os autores partem da hipótese de que os obstáculos parecem estar impedindo 

o movimento em direção à concepção cada vez mais avançada acerca do conhecimento, seu 

ensino e sua aprendizagem no contexto escolar. Nessa perspectiva, os autores ressaltam a 

concepção de obstáculo para o desenvolvimento do professor como sendo algo parecido com 

o que acontece com os estudantes no processo de aprendizagem, destacando que a “visão de 

um conhecimento científico como algo absoluto, objetivo, acabado, descontextualizado e 

neutro é um obstáculo epistemológico, o núcleo duro das concepções na terminologia de 

Astolfi” (PORLÁN; RIVERA; MARTÍN, 1998, p. 279). 

O referido trabalho foi realizado durante sete anos (1986 – 1993) com vários grupos 

de professores em formação inicial e em exercício, detectando concepções desses professores 

que permitiram construir quatro categorias, que estão sintetizadas no Quadro a seguir.  

 

Categoria Subcategorias 

Imagem da Ciência 

Racionalismo. 
Empirismo Radical. 
Empirismo Moderado. 
Alternativo (relativismo moderado, construtivismo e 
evolucionismo). 

  

Modelo Didático Pessoal 

Tradicional. 
Tecnológico. 
Espontaneísta. 
Alternativo. 

  
Teoria Subjacente de Apropriação formal. 
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Aprendizagem Assimilação. 
Construção. 

  

Enfoque curricular 
Tradicional. 
Tendência tecnológica/espontaneísta. 
Alternativo (construtivista/investigativo). 

Quadro 2 - Obstáculos apontados para o desenvolvimento profissional dos professores. 
 

Assim, o estudo buscou apontar quais eram (são) os principais obstáculos 

apresentados pelos professores que dificultam o desenvolvimento profissional. Embora não 

seja uma investigação no contexto de reformas curriculares, utiliza de forma explícita a ideia 

de obstáculo tratada por Astolfi. Além disso, os autores ressaltam também alguns aspectos 

sobre o conhecimento profissional do professor, caracterizando como uma justaposição dos 

saberes acadêmicos; experienciais; rotinas e guias de ação; teorias implícitas, que apresentam 

algumas “tendências-obstáculos”: 

- Tendência à fragmentação e dissociação entre a teoria e a ação e entre o explícito e 

o tácito: ela está relacionada às rotinas não fundamentadas, desenvolvendo princípios e 

crenças de acordo com as evidências empíricas trazidas pela experiência – fragmentação dos 

saberes. 

- Tendência à simplificação e ao reducionismo: devido à fragmentação do 

conhecimento, há uma visão superficial do processo de ensino-aprendizagem, favorecendo 

uma análise simples da relação com os problemas que se apresentam na prática profissional – 

visão simplista do ensino-aprendizagem. 

- Tendência à conservação-adaptativa e recusa à evolução-construtiva: as atitudes de 

conservar os princípios e rotinas de ação no contexto escolar são causa e consequência da 

visão simplista do processo de ensino-aprendizagem. Isso torna incompatíveis os processos de 

questionamento, a construção do conhecimento e a tomada de consciência com a atitude de 

conservação adaptativa. Exemplo disso é manter sempre a mesma sequência de conteúdos 

porque dão mais coerência para o ensino – falta de movimento/estática do professor. 

- Tendência à uniformidade e recusa à diversidade: as crenças e rotinas de ação são 

consequências das tendências anteriores e tendem a uma uniformidade individual e coletiva, 

provocando a hegemonia de certas concepções profissionais e modelos didáticos frente a 

outros. Por sua vez, retorna às tendências anteriores, em um processo de retroalimentação. 
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Realizando um estudo com três professores de ciências da Educação Básica da 

Espanha, Jiménez Pérez e Wamba (2003), buscaram caracterizar as concepções de Ciências e 

ensino que esses professores apresentavam, quando o governo tentava implementar (sem 

sucesso) uma reforma educacional no país na década de 1990. 

Partindo da ideia de Astolfi sobre os obstáculos didáticos, as autoras se interessaram 

apenas por aqueles relacionados aos dispositivos e modelos de ensino. A partir disso, 

inferiram os modelos didáticos pessoais e os obstáculos que dificultam o desenvolvimento 

profissional dos professores. 

Assim, Jiménez Pérez e Wamba (2003) apontam as seguintes categorias e suas 

respectivas especificidades dos obstáculos para o desenvolvimento profissional (p. 119-120) 

(Quadro 3): 

 

Categorias Especificidades 

Natureza da 
ciência 

Centrada no conhecimento científico (o que é o conhecimento científico, 
quem, como se constrói e para que serve). 

O que ensinar Pautado no conhecimento escolar (conhecimento escolar, quem e como 
se constrói e para que serve). 

Como ensinar Fontes de informação que se utiliza, com que critérios se selecionam e 
para que serve, tipos de problemas que se planejam. 

Avaliação 
O que avaliar, quem participa, que tipos de instrumentos se utilizam e 
para que fazer.  Onde aparecem as incoerências e contradições existentes 
na mente do professor. 

Quadro 3 - Aspectos relacionados aos obstáculos didáticos dos professores. 
 

Segundo as autoras, os obstáculos manifestados pelos professores são gerados pela 

experiência profissional (conhecimento prático) e também pela forma de pensamento 

profundo, como concepções sociais e culturais presentes nos diferentes contextos de 

aprendizagem (família, escola, trabalho, entre outros). Esse trabalho torna-se de grande 

importância para nós, à medida que sinaliza, de fato, os obstáculos que os professores podem 

apresentar no contexto de uma reforma curricular, principalmente aqueles relacionados ao seu 

conhecimento prático. Assim, algumas dessas categorias poderão servir como as primeiras 

indicações para o nosso caso. 

Outro estudo desenvolvido no contexto da inovação curricular é realizado por Van 

Driel, Beijaard e Verloop (2001), ao indicar alguns problemas que podem apresentar-se em 
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relação aos professores, dentre eles, os autores enfatizam que os professores podem não ter 

conhecimento do conteúdo e uma pedagogia inadequada para a implementação da nova 

proposta. E, ainda, as crenças dos professores podem diferenciar muito em relação às 

intenções da inovação e acrescenta: 

Uma inovação não implica somente adicionar novas informações a estrutura de 
conhecimento existente. De fato, os professores necessitam de reestruturar seus 
conhecimentos e crenças, e na base das experiências de ensino, integrar as novas 
informações com seu conhecimento prático existente (p. 148). 

 

Além dos obstáculos apontados anteriormente, Furió e Carnicer (2002) sinalizam três 

pontos de dificuldades, a partir da literatura, quando se espera uma mudança do professor em 

um processo de reforma curricular (esses três pontos podem ser obstáculos também para a 

implementação de propostas inovadoras, como é o caso da Física Moderna e Contemporânea, 

à medida que se tornam concepções dos professores sobre o processo de ensino-

aprendizagem): 

i) reducionismo conceitual do currículo: quando o professor concebe que o currículo 

está acima de tudo, sendo necessário cumprir toda a matéria sem se preocupar com a 

aprendizagem ou o desenvolvimento dos alunos; 

ii) não levar em conta que a aprendizagem requer profundidade no tratamento dos 

conceitos e das teorias; 

iii) isolamento dos professores: o professor acaba sentindo-se isolado no meio de um 

novo currículo ou uma nova proposta, não tendo com quem partilhar suas dificuldades e 

obstáculos que não sabe como solucionar. 

É importante ressaltar que os trabalhos descritos anteriormente focam nos obstáculos 

ou nas dificuldades que os professores apresentam para o seu desenvolvimento profissional e 

que, em sua grande maioria, estão relacionados diretamente com processos de mudança 

curricular, convergindo para obstáculos comuns. 

Assim, partiremos dessas categorias como nossa primeira hipótese para a 

investigação, porque, como será abordado no capítulo 3, estão na mesma direção das ideias 

latentes  no grupo. Essas categorias são destacadas a seguir (Quadro 4): 

 

 

 



 45 

Categorias Breve descrição 

Conteúdo Falta de conhecimento específico do tema; formação 
excessivamente focada no conteúdo. 

  

Metodologia Manter as aulas centradas no papel do professor; uso escasso 
de atividades que ajudam na aprendizagem. 

  

Avaliação Dificuldade em definir: O que avaliar? Que instrumento 
utilizar? Para que? Quando? 

  
Organização das 
atividades 

Dificuldade em desenvolver atividades centradas na interação 
aluno-aluno, aluno-professor. 

  

Currículo Concepção de que o currículo é fechado e é importante 
cumpri-lo em detrimento à aprendizagem. 

Quadro 4 - Síntese da hipótese de obstáculos indicados pela literatura. 

 

Contudo, todos os argumentos e as justificativas tratados até aqui são gerais e passam 

por uma aspecto relevante em qualquer processo de mudança educacional, que é o 

conhecimento prático do professor. No entanto, apesar de serem aspectos gerais, procuramos 

fazer uma delimitação, ou seja, estudar nesta investigação somente a inovação curricular 

através da inserção de tópicos de Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio, que é 

um contexto bem particular. Isso mostra-se relevante, à medida que a quantidade de 

investigações que abarcam a formação de professores nesse processo é restrita, 

principalmente considerando o contexto brasileiro8. 

A partir disso, o estudo se propõe a discutir e analisar a prática de seis professores de 

física que implementaram conteúdos de Física Moderna e Contemporânea (Conceitos de 

Mecânica Quântica; Partículas Elementares; Relatividade Restrita) no Ensino Médio. A 

análise é pautada nos obstáculos que esses professores manifestaram durante o período de 

implementação (cerca de três anos), bem como no desenvolvimento de saberes para superar 

esses obstáculos. 

O que se busca é estudar os obstáculos e os saberes desenvolvidos pelos professores 

na prática, ou seja, no momento que estão implementando sequências de ensino-

aprendizagem com tópicos de FMC. Além disso, mostrar que, quando os professores fazem 

                                                
8 Nesse cenário, o que a literatura sobre a inserção da Física Moderna e Contemporânea tem apontado é a 
necessidade de fazer a formação dos professores com esses conteúdos. No entanto, conforme foi exposto, 
somente a formação focada no conteúdo não é suficiente. 
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parte de grupo de pesquisa, desenvolvendo, implementando e avaliando novas propostas de 

sequências de ensino-aprendizagem, é um bom cenário para o desenvolvimento profissional 

dos mesmos. Ou seja, a participação efetiva de professores da Educação Básica no contexto 

da inovação favorece o desenvolvimento profissional e a construção de novos saberes 

docentes. 
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2  OS SABERES PROFISSIONAIS E OS OBSTÁCULOS DIDÁTICOS NA 

PERSPECTIVA DOS PROFESSORES 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A sala de aula configura-se como local de grande complexidade. Quem nunca lá 

esteve talvez tenha dificuldade de entender que as exigências são de diversas ordens: de 

conteúdo específico, sociológicas, afetivas, emocionais, esforço físico entre outras. Para lidar 

com elas, os professores mobilizam saberes que os auxiliam no processo de ensino-

aprendizagem dos diferentes conteúdos curriculares. Embora alguns saberes possam ser 

“adquiridos” em livros e disciplinas nas instituições formadoras de docentes, boa parte deles 

são desenvolvidos ao logo da carreira de docente, tornando-se hábitos, truques, macetes, que 

se expressam, principalmente na forma do saber-fazer. Esses saberes, de forma geral, são 

denominados na literatura de saberes docentes ou saberes dos professores. 

Essa temática tem sido amplamente estudada por diversos autores, dentre eles 

destacam-se os trabalhos desenvolvidos por Tardif (2002), Huberman (2000), Pimenta (1999), 

Gauthier et al. (1998), Porlán et al. (1997; 1998), Perrenoud (1993), Schön (1992) e Shulman 

(1986). Desta forma, encontram-se, nesses estudos, distintas definições e tipologias. Vale 

destacar ainda que, no Brasil, a introdução desse tema se deu especialmente com as obras de 

Tardif e colaboradores, posteriormente, as de Gauthier e Shulman (ALMEIDA; BIAJONE, 

2007). 

Entretanto, como buscamos tratar de obstáculos no ensino-aprendizagem, 

percebemos que os trabalhos desenvolvidos por Maurice Tardif e seus colaboradores abordam 

de forma mais adequada os saberes docentes para as nossas pretensões, principalmente ao 

definir uma epistemologia da prática docente, o que permite relacioná-los com os obstáculos 

epistemológicos de Gaston Bachelard (1996) e as ideias de obstáculos-didáticos de Jean-

Pierre Astolfi (1993). Essa relação será tratada mais adiante; antes, porém, gostaríamos de 

abordar, de forma sucinta, as concepções e tipologias com que os demais autores citados 

utilizam. Isso permitirá, por um lado, contextualizar as ideias de Tardif, e por outro lado, 

especificar a pertinência de suas ideias aos objetivos deste estudo. 
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Os estudos desenvolvidos por Gauthier et al. (1998) partem da ideia de que os 

professores, em sua prática, mobilizam um conjunto de saberes, formando o que eles chamam 

de “reservatório”, do qual se abastecem para atender as situações concretas presentes na sala 

de aula. Nesse sentido, os autores classificam tais saberes em seis categorias: o saber 

disciplinar, que está relacionado ao conteúdo a ser ensinado, correspondente a cada área de 

conhecimento específico; o saber curricular, referente à transformação da disciplina em 

programa de ensino, que pode servir de guia para o planejamento; o saber das Ciências da 

Educação, relativo ao saber específico, que não necessariamente está relacionado à ação 

pedagógica, formando uma gama de saberes sobre o ambiente de trabalho do professor e que 

é desconhecido por outros profissionais; o saber da tradição pedagógica, referente ao saber de 

dar aula e que é influenciado pelo saber experiencial; o saber experiencial, relativo aos 

julgamentos privados responsáveis pela elaboração, ao longo do tempo, de uma 

jurisprudência particular, isto é, de uma forma de agir e fazer; o saber da ação pedagógica, 

relacionado ao saber experiencial, quando este se torna público e é legitimado pelas pesquisas 

em sala de aula (GAUTHIER et al., 1998). 

No entanto, Shulman (1986) distingue apenas três categorias ou dimensões do 

conhecimento dos professores (teacher knowledge), que são: o conhecimento do conteúdo 

(content knowledge); o conhecimento do conteúdo pedagógico (Pedagogical Content 

Knowledge - PCK) e o conhecimento curricular (curricular knowledge). 

Para esse autor, o conhecimento do conteúdo está relacionado ao volume de 

conhecimento do professor e à maneira como ele organiza esse conhecimento. Ou seja, esse 

conhecimento está além de conhecer somente o conceito em si: “o professor não só tem que 

entender que algo é assim, mas também porque é assim” (SHULMAN, 1986, p. 9). Além 

disso, abrange o entendimento de por que o conteúdo é organizado de determinada maneira, 

quais os conceitos principais que devem ser tratados em determinados temas, conhecendo, 

assim, a estrutura da matéria que leciona. 

Por outro lado, o conhecimento do conteúdo pedagógico é aquele que está além do 

conhecimento da matéria propriamente dita e abarca o conhecimento da matéria para ensiná-

la. Inclui-se aqui as formas de “expor as idéias, analogias, ilustrações, exemplos, explanações 

(explicações) e demonstrações, em outras palavras, os caminhos de representações e 

formulações da matéria/assunto que se faz compreensível para outros (SHULMAN, 1986, p. 

09). Em suma, são todas as estratégias de que os professores lançam mão para poder 

explicar/ensinar um determinado conteúdo. Assim, “o professor deve manejar um verdadeiro 
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arsenal de formas alternativas, algumas delas baseadas na investigação e outras na experiência 

prática” (SHULMAN, 1986, p. 09). Esse conhecimento deve incluir as estratégias mais 

adequadas para poder facilitar a aprendizagem dos estudantes.  

Já o conhecimento do currículo compreende os diversos programas desenvolvidos 

para ensinar um determinado conteúdo e/ou assunto com seus respectivos materiais e 

conjunto de características que possam indicar ou não quando sua utilização torna-se 

conveniente. “Saber escolher determinadas abordagens, materiais e recursos didáticos são 

partes importantes dos saberes dos professores que, deveriam ser conhecidas por aqueles 

professores experientes” (SHULMAN, 1986, p. 10). 

Já nos estudos desenvolvidos por Porlán et al. (1997; 1998), o conhecimento 

profissional do professor é uma combinação de quatro componentes: o primeiro é o saber 

acadêmico, que são aqueles que se referem às disciplinas em que os professores têm que tratar 

os conceitos e conteúdos propriamente ditos; as questões educacionais (psicologia, pedagogia 

e didática) e aqueles relacionados aos problemas relativos aos diversos tipos de conhecimento 

e suas relações com a realidade. 

O segundo refere-se aos saberes baseados na experiência, que são um conjunto de 

ideias, crenças, concepções que os professores desenvolvem durante sua vida profissional 

relacionado com o processo de ensino-aprendizagem e que, em grande parte, orientam sua 

conduta. Embora sejam explicitados, eles não têm uma grande organização, podendo 

apresentar contradições internas. 

Um terceiro componente refere-se aos saberes relacionados às rotinas e aos roteiros 

de ação, que são um conjunto de conhecimentos tácitos que auxiliam os professores a 

resolverem os problemas do cotidiano da sala de aula. Por isso, segundo os autores, 

constituem saberes com grande resistência à mudança. 

A última componente diz respeito aos saberes relacionados às teorias implícitas que 

se referem mais a um não saber que a um saber. Ou seja, são saberes que os próprios 

professores não costumam reconhecer a existência e das possíveis relações de suas ideias com 

certas formulações conceituais. 

Assim, esses componentes se justapõem para formar o conhecimento profissional, 

que, para Pórlan et al. (1997), “costuma ser o resultado de uma justaposição de quatro tipos de 

saberes de natureza diferente, gerados em momentos e contexto nem sempre coincidentes, que 
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se mantém relativamente isolados uns dos outros na memória do sujeito e que se manifesta 

em distintos tipos de situações profissionais e pré-profissionais” (p. 158). 

 

Percebe-se que alguns dos autores citados usam o termo “saber”, enquanto outros 

usam “conhecimento”, sem uma justificativa clara para a adoção de qualquer um deles. Além 

disto, são categorias de saberes/conhecimentos que se interpolam, excluem, adicionam, 

indicando uma pluralidade conceitual, que segundo Jordão (2005), reflete a expansão desse 

campo de pesquisa e não nos impende de reconhecer sua existência. 

Desta forma, assim como Tardif (2002), não faremos distinção entre os termos 

saberes e conhecimento. Contudo, perceberemos que alguns saberes desenvolvidos pelos 

professores analisados nessa investigação têm uma abrangência local, enquanto que outros 

são globais, ou seja, atingem a prática dos professores fora da proposta da inserção da FMC. 

Além disso, é importante considerar o aspecto linguístico, pois o tema saber docente 

é apresentado em investigações de autores anglo-saxões, que utilizam o termo em inglês, 

knowledge, e também por autores francófonos, que fazem uso do termo em francês, savoir e, 

ou connaissance. Por isso, devido à tradução para o português, encontram-se pesquisas que 

não fazem distinção entre saber e conhecimento. 

Passaremos agora a apresentar as ideias de Tardif e seus colaboradores para, assim, 

compreender, na perspectiva deles, como são estruturados os saberes dos professores. 

 

2.2 TARDIF E OS SABERES PROFISSIONAIS DOS PROFESSORES 

 

Na sala de aula, o professor depara-se com situações inesperadas que exigem dele 

improvisos e habilidades pessoais para serem tratadas. Nesse processo, ele desenvolve alguns 

hábitos, que lhe darão a possibilidade de enfrentar os condicionantes da profissão. Esses 

hábitos podem transformar-se em estilo de ensino, “truques do ramo” ou mesmo um traço de 

personalidade profissional, expressando-se na forma do saber-ser e saber-fazer. Contudo, para 

Tardif (2002), esses saberes não se aprendem na formação inicial (licenciatura), tão pouco em 
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cursos de formação continuada. Eles só são desenvolvidos, na prática, com a experiência na 

sala de aula.9 

Desta forma, esses saberes podem ser definidos como o tipo particular de certeza 

subjetiva dos professores, produzidos pelo pensamento racional dele. Ele pode ser abordado 

em termos de representações mentais que se referem seja à gênese, seja à estrutura inata do 

pensamento (TARDIF, 2002). 

A noção de saber atribuída por Tardif e Raymond (2000) é em “sentido amplo que 

engloba os conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes dos 

docentes, ou seja, aquilo que foi muitas vezes chamado de saber, saber-fazer e de saber-ser” 

(p. 212). 

Nesse sentido, o professor, como profissional dotado de uma racionalidade, possui, 

utiliza e produz saberes específicos em sua prática em sala de aula, ocupando uma posição 

privilegiada no ambiente escolar, pois são eles os principais agentes e mediadores da cultura e 

dos saberes escolares. “Esses saberes específicos são regidos por certas exigências de 

racionalidade que lhe permitem emitir juízos diante de condições cotidianas de seu trabalho” 

(TARDIF, 2002, p. 217). 

Assim, esses são os saberes que Tardif (2002) denomina de saberes profissionais dos 

professores, que são saberes de ação, ou ainda, saberes do trabalho, saberes no trabalho. Desta 

forma, esses saberes não se referem somente ao trabalho, “são saberes trabalhados, laborados, 

incorporados no processo de trabalho docente, que só faz sentido quando está relacionado à 

situação de trabalho” (TARDIF, 2002, p. 11). É no trabalho que os saberes são desenvolvidos, 

construídos ou mobilizados, sendo parte de um processo que se mantém por toda a vida 

profissional do professor. É através desses saberes que o professor constrói sua maneira de 

ser, seu estilo, sua personalidade profissional. 

Os saberes profissionais dos professores são saberes mobilizados e empregados na 
prática cotidiana, saberes esses que dela se originam, de uma maneira ou de outra, e 
que servem para resolver os problemas dos professores em exercício e para dar 
sentido às situações de trabalho que lhes são próprias (TARDIF; RAYMOND, 2000, 
p. 211). 

 

                                                
9 Discordamos do autor nesse aspecto, pois acreditamos que, no estágio supervisionado e em alguns programas 
de iniciação à docência, como o PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), o futuro 
professor (aluno da licenciatura) começa a desenvolver suas formas particulares de ensino, sendo este o 
momento formal da iniciação à docência.  
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Entretanto, no sentido dado por Tardif (2002), os saberes profissionais têm algumas 

características particulares. A primeira delas é que esses saberes são temporais, ou seja, são 

adquiridos ao longo do tempo. Isso porque boa parte daquilo que o professor sabe sobre 

ensino, o seu papel e como ensinar vem de sua própria história, principalmente enquanto 

estudante. O autor destaca que os professores são profissionais que, antes mesmo de iniciarem 

na profissão, passaram muito tempo em seu ambiente de trabalho. Por conta disso, eles já 

sabem, antes mesmo de começarem a ensinar oficialmente, de muitas formas, o que é o 

ensino. Essa imersão “se expressa em toda sua bagagem de conhecimentos, de crenças, de 

representações e de certezas sobre a prática docente” (TARDIF, 2002, p. 261). Todo esse 

legado permanece forte e de difícil mudança. 

Nessa perspectiva, Mellado et al. (2007) destacam que os professores experientes 

têm crença e conhecimentos práticos pessoais estáveis que foram consolidando-se ao longo de 

sua vida profissional. Esses conhecimentos acabam formando um núcleo duro10 das 

concepções e da prática dos professores, que são resistentes a mudança. 

Essa dificuldade de mudança e estabilidade dos saberes, segundo alguns autores 

(BORKO; PUTNAM, 1996; CALDERHEAD, 1996), remetem a esquemas de ações e de 

interpretações implícitas, que estão relacionadas diretamente às crenças dos professores que 

se encontram em sua formação inicial. Esse é um fator importante na identificação dos 

saberes que servem de base para o trabalho docente. 

Além disso, Tardif (2002) considera esses saberes como temporais, porque os 

primeiros anos de prática dos professores são importantes para o desenvolvimento de rotinas e 

aquisição do sentimento de competência, ou seja, na “estruturação da prática profissional” (p. 

14). A temporalidade também se manifesta ao considerar o saber dos professores não como 

um conjunto de conteúdos cognitivos definidos, mas como um processo em construção ao 

longo de uma carreira profissional na qual ele aprende progressivamente a dominar seu 

ambiente de trabalho, ao mesmo tempo em que se insere nele e o interioriza por meio de 

regras de ação que se tornam parte integrante de sua “consciência prática” (TARDIF, 2002, p. 

14). 

Outra característica marcante desses saberes é que eles são personalizados, pois 

tratam-se de saberes que carregam as marcas dos contextos nos quais se inserem, como a 

história de vida de um professor. Por isso, é um saber do professor e está relacionado com a 

                                                
10 Esse é o sentido dado por Astolfi (1993). 
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pessoa e a identidade dela, com a sua experiência de vida, com a sua história profissional, 

com suas relações, com suas relações com os alunos em sala de aula e com os outros atores 

escolares (direção, coordenação, outros professores e pais). 

Os saberes profissionais também são considerados variados e heterogêneos, pois 

provêm de diversas fontes, como a cultura pessoal do professor, que se origina na sua história 

de vida e de sua cultura escolar anterior; seus conhecimentos disciplinares adquiridos na 

universidade (na graduação, como os conhecimentos didáticos e pedagógicos); conhecimentos 

curriculares veiculados pelos programas, guias e manuais escolares; seu próprio saber ligado à 

experiência de profissão; na experiência de outros professores e em tradições peculiares ao 

ofício de professor. Assim, “considera-se os saberes profissionais como variados e 

heterogêneos, por que os professores, em sua prática procuram atingir diferentes tipos de 

objetivos, cuja realização não exige os mesmos tipos de conhecimento, competências ou 

aptidão” (TARDIF, 2002, p. 15). 

Além disso, o saber dos professores é também um saber social, pois é partilhado por 

todo um grupo de indivíduos (professores) que possuem uma formação similar, que trabalham 

em uma mesma instituição (escola), com os mesmos recursos e condições (material 

instrucional, programas, matéria, regras – instituição e, ou estabelecimento) (TARDIF, 2002). 

Todavia, os saberes profissionais também são considerados personalizados e 

situados. Personalizados porque se trata raramente de saberes formalizados, de saberes 

objetivados, mas sim de saberes apropriados, incorporados, subjetivados, saberes que são 

difíceis de serem dissociados das pessoas, de sua experiência e situação de trabalho. Essa 

característica é um resultado do trabalho docente. Isso permite compreender por que os 

professores, ao serem interrogados sobre suas próprias competências profissionais, falam, 

muitas vezes, primeiro de sua personalidade, suas habilidades pessoais, seus talentos naturais, 

como fatores importantes de êxito em seu trabalho. Por outro lado, são também situados 

porque são construídos e utilizados em função de uma situação de trabalho particular e é em 

relação a essa situação particular que eles ganham sentido. Percebe-se, assim, que eles estão 

diretamente relacionados a uma situação de trabalho à qual devem atender. Nesse sentido, 

Tardif (2000) diria que os saberes profissionais têm uma contextualidade.  

Por isso, o estudo dos saberes profissionais não pode ser reduzido ao estudo da 
cognição ou do pensamento dos professores (teacher’s thinking). Os professores 
dispõem, evidentemente, de um sistema cognitivo, mas eles não são somente 
sistemas cognitivos, coisa que é muitas vezes esquecida! Um professor tem uma 
história de vida, é um ator social, tem emoções, um corpo, poderes, uma 
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personalidade, uma cultura, ou mesmo culturas, e seus pensamentos e ações 
carregam as marcas dos contextos nos quais se inserem (TARDIF, 2000, p. 15). 

 

Desta forma, Tardif (2002) define o saber docente “como um saber plural, formado 

pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de 

saberes disciplinares, curriculares e experienciais” (p. 36), podendo ser caracterizados como 

temporal, variado, heterogêneo, social, personalizado e situado. 

Nesse sentido, os saberes de formação profissional são aqueles transmitidos pelas 

instituições de formação de professores. Na prática docente, há uma mobilização de saberes 

que podem ser chamados de saberes pedagógicos “que apresentam-se como doutrinas ou 

concepções provenientes e reflexões sobre a prática educativa, reflexões racionais e 

normativas que conduzem a sistemas mais ou menos coerentes de representações e de 

orientações da atividade educativa” (TARDIF, 2002, p. 37). Tem como objetivo central a 

formação do saber-fazer dos professores. Os saberes pedagógicos integrados à formação 

docente precedem e dominam a prática da profissão, mas não provêm dela. 

Já os saberes disciplinares são aqueles que correspondem às diversas áreas de 

conhecimento, como, por exemplo, a ciência, a matemática e a história. Eles são transmitidos, 

basicamente, nas instituições de Ensino Superior, nos cursos de graduação, e são 

independentes da área de educação e de cursos de formação de professores. 

Os saberes disciplinares correspondem às diversas áreas do conhecimento, 
correspondem aos saberes que se encontram à disposição de nossa sociedade tais 
como se acham hoje integrados à universidade sob a forma de disciplinas, no âmbito 
de faculdades e cursos distintos (TARDIF; LESSARD; LAHAYE, 1991, p. 220). 

 

A definição desses saberes (disciplinares e pedagógicos) fica a cargo das 

Universidades e do Estado, que produzem e legitimam os saberes (TARDIF, 2002). Contudo, 

essas duas dimensões (pedagógica e disciplinar) podem ser entendidas também como saberes 

de base ou saberes (conhecimento) para a prática docente (COCHRAM-SMITH; LYTLE, 

1999), ficando a cargo das instituições de formação docente a “transmissão” desses saberes. 

Entretanto, Tardif (2002) considera o conhecimento de base (knowledge base), em 

um sentido restrito, como os saberes mobilizados pelos professores durante a ação em sala de 

aula, que já foram validados pelas pesquisas. Já em um sentido amplo, são saberes que 

fundamentam o ato de ensinar no ambiente escolar. Dessa forma, percebe-se que esses 

saberes vão além do conteúdo, abrangendo um leque de questões relacionados ao trabalho do 

professor, tendo fontes diversas de aquisição. 
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Embora sejam conhecimentos importantes e necessários para a prática dos 

professores, muitas vezes, esses saberes (saberes de formação profissional e saber disciplinar) 

são interpretados como suficientes para uma boa prática de ensino, o que mostra uma visão 

simplista da docência. Nesse sentido, Tardif (2002) alerta que esses não representam os 

saberes necessários da profissão docente. No entanto, ao se considerar uma proposta 

inovadora, o professor busca a estabilidade através do domínio do conteúdo para depois 

seguir para outros aspectos. 

De fato, é necessário conhecer o conteúdo a ser ensinado, porque não se pode ensinar 

aquilo que não se domina. Contudo, o conteúdo não representa e nem pode ser visto como o 

único saber necessário para a prática da docência. 

Conhecer a matéria a ser ensinado é uma condição necessária, mas não suficiente do 
trabalho pedagógico. O conteúdo ensinado em sala de aula nunca é transmitido tal e 
qual, ele é interatuado, transformado, encenado para um público, adaptado em 
função da compreensão do grupo de alunos e dos indivíduos que o compõem 
(TARDIF, 2002, p. 120). 

 

É no momento de transformar, adaptar e reinterpretá-lo para seus estudantes que o 

professor lança mão de toda sua experiência profissional, buscando não somente adequar o 

saber, mas abordá-lo de forma mais apropriada aos seus estudantes. O foco dessa 

transformação é a melhoraria da aprendizagem dos estudantes e é quando ele realiza a 

Transposição Didática (CHEVALLARD, 1991). 

Desta forma, há necessidade de compreensão de outros saberes, como o caso dos 

saberes curriculares. Eles correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir 

dos quais a instituição escolar categoriza e representa os saberes sociais, definidos e 

selecionados por ela como modelos de cultura e de formação para a cultura. Apresentam-se 

sob a forma de programas escolares que os professores devem aprender a aplicar11.  

No caso das inovações curriculares, como na inserção da FMC, esse saber torna-se 

fundamental de ser desenvolvido pelos professores. Isso porque é necessário que esses 

profissionais tenham uma percepção não tradicional do currículo, para que assim possa 

negociar com os diversos conteúdos (conceitos) para inserir a FMC. 

                                                
11 Essa ideia está na mesma direção daquela colocada por Shulman (1986) sobre o conhecimento curricular, que 
compreende o conhecimento do professor dos diversos programas desenvolvidos para ensinar um determinado 
conteúdo com seus respectivos materiais e conjunto de características que possam indicar ou não quando sua 
utilização torna-se conveniente. 
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Já os saberes experienciais são saberes incorporados à experiência individual ou 

coletiva sob a forma de hábitos e de habilidades, de saber-fazer e de saber-ser que são 

desenvolvidos no exercício das funções e práticas dos professores, baseando-se em seu 

trabalho cotidiano. 

Desta forma, o saber experiencial (está muito próximo do conhecimento do artista e 

do artesão) é um saber que provêm da prática cotidiana da profissão (em confronto com as 

condições de trabalho) de docente, sendo por ela validado. Por isso, eles não estão 

sistematizados e, assim, não estão presentes nos cursos e disciplinas de formação nas 

instituições superiores de ensino12.  

O saber experiencial não provém das instituições de formação ou dos currículos, 
esses saberes não se encontram sistematizados no quadro de doutrinas ou teorias: 
eles são saberes práticos (e não da prática: eles não se aplicam à prática para melhor 
conhecê-la, eles se integram a ela e são partes constituintes dela enquanto prática 
docente) [...] são a cultura docente em ação (TARDIF; LESSARD; LAHAYE, 1991, 
p. 228). 

 

Assim, é esse saber que auxilia o professor na interpretação, compreensão e 

orientação da sua profissão e de seu cotidiano prático, constituindo os fundamentos de suas 

competências, porque é através dele que ele julga sua própria formação anterior ou sua 

formação ao longo da carreira. Segundo Tardif e Raymond (2000), muita coisa da profissão se 

aprende com a prática, pela experiência e, por isso, no início da carreira, quando ocorre o 

“choque com a realidade”13 a estruturação do saber experiencial é mais forte e importante.  

Nesse sentido, Tardif (2002) complementa que “a objetividade do saber experiencial 

se dá através das relações entre pares, portanto, através do confronto entre os saberes 

produzidos pela experiência coletiva dos professores” (p. 50). E, ainda, “no relacionamento 

dos professores experientes com novatos, eles (professores experientes) são levados a tomar 

consciência de seus saberes experienciais, uma vez que devem transmitir, tornando-se assim 

um formador” (TARDIF, 2002, p. 50). Essa formação se dá cotidianamente quando 

compartilham materiais didáticos, macetes, modos de fazer, modos de organizar a sala de 

aula, métodos de avaliação, entre outros.  

                                                
12 Como assinalamos anteriormente, acreditamos que esse tipo de saber também possa ser desenvolvido na 
formação inicial do professor, por meio do estágio supervisionado e outros programas de iniciação à docência. 
13 A ideia de “choque com a realidade” se traduz como a entrada do professor na profissão, quando ele 
confronta-se com a complexidade da situação profissional, a distância entre as ideias e as realidade cotidianas da 
sala de aula, dificuldades com os estudantes que causam problemas, com material didático inadequado, entre 
outros aspectos (HUBERMAN, 2000). 
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[...] os saberes experienciais surgem como núcleo vital do saber docente, núcleo a 
partir do qual os professores tentam transformar suas relações de exterioridade com 
os saberes em relações de interioridade com sua própria prática. Neste sentido, os 
saberes experienciais não são saberes como os demais; são, ao contrário, formados 
de todos os demais, mas retraduzidos, “polidos” e submetidos às certezas 
construídas na prática e na experiência (TARDIF, 2002, p. 54). 

 

Embora esse saber tenha lugar de destaque no ensino, fornecendo certezas aos 

professores sobre o seu contexto de trabalho na escola, de modo a facilitar a sua integração, 

ele não representa todo saber docente (GUATHIER et al., 1998). Assim, esse saber deve ser 

nutrido por um conhecimento formal anterior, servindo para encontrar e interpretar soluções 

para os fatos que ocorrem durante a prática do professor.  

Assim, por ser um saber que evolui e transforma ao longo de sua história de vida e 

carreira, ele apresenta três componentes: existencial, social e pragmático (TARDIF, 2002): o 

componente existencial está relacionado com aquilo que os professores acumulam ao longo 

da vida, ou seja, as experiências vivenciadas servem de alicerce de algumas certezas. Nesse 

sentido, o professor é concebido como um ser que “pensa com a vida” com o que foi, com o 

que viveu, “com aquilo que acumulou em termos de experiência de vida, em termos de lastro 

de certezas” (TARDIF; LESSARD; LAHAYE, 1991, p. 235). Já o aspecto social está 

relacionado a diversas fontes sociais (família, escola, universidade etc.) e aos tempos sociais 

diferentes nos quais foram adquiridos: tempo de infância, tempo da escola, da formação 

profissional, do ingresso na profissão e outros. Por último, o aspecto pragmático, porque são 

saberes práticos ou operativos e normativos, em que sua utilização depende da adequação às 

funções, aos problemas e às situações do trabalho14. 

Assim, o saber está a serviço do trabalho. Isso significa, segundo Tardif (2002), que 

as relações dos professores com os saberes nunca são relações estritamente cognitivas: “são 

relações mediadas pelo trabalho que lhes fornece princípios para enfrentar e solucionar 

situações cotidianas, ou seja, saberes que são oriundos de sua prática, de sua vida 

profissional” (p. 17). 

Portanto, o professor ideal, na concepção de Tardif (2002), “é alguém que deve 

conhecer sua matéria, sua disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos 

relativos às ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em 

sua experiência cotidiana com os alunos” (p. 39). Contudo, é importante enfatizar que não há 

                                                
14 O estudo desenvolvido por Jimenéz Pérez e Wamba (2003) destaca que os obstáculos didáticos são frutos das 
concepções construídas pelos professores em diversos contextos de aprendizagem, como família, escola, 
trabalho, entre outros. 
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juízo de valor entre os saberes. Eles se integram e o desenvolvimento de um reflete nos 

outros. 

Entretanto, os saberes disciplinares e curriculares que os professores transmitem 

situam-se numa posição de exterioridade em relação à prática docente. Eles aparecem como 

produtos que já se encontram consideravelmente determinados em sua forma e conteúdo, 

provenientes da tradição cultural e dos grupos produtores dos saberes sociais incorporados à 

prática docente através das disciplinas, programas escolares, matéria e conteúdos a serem 

transmitidos (TARDIF, 2002). Sendo assim, não há uma flexibilidade para o professor, pois já 

recebem predeterminado aquilo que, de fato, deverá ser ensinado, criando uma cultura entre 

esses profissionais daquilo que deverá estar na sala de aula. 

Esse fato pode ser percebido, sem muitas dificuldades, em grande parte das escolas 

brasileiras, especialmente quando se tratar de ensinar física. Para isso, basta olhar a 

programação dos conteúdos planejados para o Ensino Médio. Os professores dessa disciplina 

dificilmente desviam daqueles conteúdos legitimados pela cultura escolar. Por exemplo, na 1ª 

série, normalmente inicia-se por cinemática (movimento retilíneo uniforme, retilíneo 

uniformemente variado, movimento circular), depois dinâmica (leis de Newton) e, quando 

possível, chega-se à estática. Não há motivos, a não ser históricos, que legitimam essa 

sequência, criando, assim, a tradição de que os conteúdos de mecânica, preferencialmente 

nessa ordem, são ensinados na 1ª série do Ensino Médio. Será que os alunos deixariam de 

compreender a mecânica se a 1ª série inicia-se de outra forma? Esse aspecto ocorre também 

nas duas séries seguintes. O que se percebe é que, na física, a ordem curricular segue de perto 

uma ordenação histórica. Inicia-se na 1ª série com a mecânica – século XVI; em seguida, na 

2ª série, estuda-se a física térmica – século XVII; e, na 3ª série, finaliza-se com a eletricidade 

e magnetismo – século XVIII. A mensagem que é passada é aquela que diz que os estudantes 

de física compreendem melhor essa área se for ensinada seguindo uma linha cronológica, o 

que não é verdade. 

Assim, nessa perspectiva, os professores poderiam ser comparados a técnicos e 

executores, destinados à tarefa de transmissão dos saberes. Contudo, Tardif (2000) ressalta 

que o trabalho dos professores não pode ser visto como mera tarefa de um técnico ou de um 

executor. 

O professor é o sujeito do conhecimento, sua prática é um espaço de produção, de 

transformação e mobilização de saberes específicos oriundos da mesma prática. Por isso, “a 

pesquisa sobre o ensino deve se basear num diálogo fecundo com os professores, 
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considerados não como objetos de pesquisa, mas como sujeitos competentes que detêm 

saberes específicos ao seu trabalho” (TARDIF, 2002, p. 230). 

São esses saberes que constituem a competência dos saberes docentes. É a partir 

deles que os professores julgam a pertinência ou o realismo das reformas introduzidas nos 

programas ou nos métodos. Assim, torna-se importante conceber o professor como sujeito do 

conhecimento, estreitando a relação com a pesquisa, principalmente nas reformas 

curriculares, deixando de ser mero implementador e passando a desenvolver, refletir e 

reestruturar as novas propostas. 

Contudo, a prática cotidiana da profissão não favorece apenas o desenvolvimento de 

certezas “experimentais”, mas permite também uma avaliação dos outros saberes. Nesse 

sentido, a partir das interações entre diferentes professores, eles reconstroem os seus saberes, 

ou seja, o saber é reconstruído a partir das interações com os pares. Assim, a prática pode ser 

vista como um processo de aprendizagem através do qual os professores reconstroem sua 

formação e a adaptam à profissão (algumas vezes, os professores podem ter dificuldades 

nesse processo, necessitando de auxílio. É nesse momento que o apoio de grupos é 

importante). Por isso, Tardif (2002) destaca que quando se quer aprender algum ofício, o mais 

sensato é aprender com aquele que realiza o trabalho. Portanto, é importante que os 

professores da Educação Básica formem seus pares, principalmente quando se pensa em uma 

inovação curricular. 

No entanto, muitas vezes, esse tipo de formação não acontece e o professor tem que 

aprender a trabalhar trabalhando (TARDIF, 2002). Isso mostra que esses profissionais 

aprendem a trabalhar na prática, por tentativa e erro. Esse aspecto é importante para a 

inserção da FMC, porque não se pode esperar que a implementação desses tópicos ocorra com 

experiências pontuais, por tentativa e erro dos professores. É preciso que grupos de pesquisa 

integrem professores da Educação Básica para que esses possam capacitar seus pares, 

permitindo, talvez, uma diminuição no tempo em que essas novas propostas, de fato, estejam 

na sala de aula. 

Muitas vezes essa aprendizagem é difícil e está relacionada a aquilo que se denomina 

“sobrevivência do profissional” (TARDIF, 2000, p. 14), quando o professor é chamado a dar 

provas de sua capacidade, edificando um saber experimental que, em um futuro próximo, 

transforma-se em certezas profissionais, rotinas, gestão de classe, truques de ofício e 

transmissão da matéria. A experiência da prática da profissão numa carreira é crucial na 
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aquisição do sentimento de competência e na implantação das rotinas de trabalho, ou seja, na 

estruturação da prática. 

Desta forma, percebe-se que todo saber implica em um processo de aprendizagem e 

de formação. O processo de aprendizagem está relacionado à superação de obstáculos, que se 

relaciona indiretamente a novos saberes (ou conhecimentos). Quanto mais desenvolvido, 

formalizado e sistematizado é um saber, mais longo e complexo se torna o processo de 

aprendizagem. Assim, “o novo conhecimento pode surgir do antigo exatamente porque o 

antigo é reatualizado constantemente por meio de processos de aprendizagem” (TARDIF, 

2002, p. 36). 

Assim, Tardif (2002) sintetiza os saberes dos professores da seguinte forma: 

 

Saberes dos professores Fontes sociais de aquisição Modos de integração no trabalho 
docente 

Saberes pessoais dos 
professores. 

A família, o ambiente de vida, a 
educação no sentido lato etc. 

Pela história de vida e pela 
socialização primária. 

   
Saberes provenientes da 
formação escolar anterior. 

A escola primária e secundária, os 
estudos pós-secundários não 
especializados etc. 

Pela formação e pela socialização 
pré-profissionais. 

   
Saberes provenientes da 
formação profissional para o 
magistério. 

O estabelecimento de formação de 
professores, os estágios, os cursos de 
reciclagem etc. 

Pela formação e pela socialização de 
profissionais nas instituições de 
formação de professores. 

   
Saberes provenientes dos 
programas e livros didáticos 
usados no trabalho. 

A utilização das “ferramentas” dos 
professores, livros didáticos, cadernos 
de exercícios, fichas etc. 

Pela utilização de “ferramentas” de 
trabalho, sua adaptação às tarefas. 

   
Saberes provenientes de sua 
própria experiência na 
profissão, na sala de aula e na 
escola. 

A prática do ofício na escola e na sala 
de aula, a experiência dos pares etc. 

Pela prática do trabalho e pela 
socialização profissional. 

Quadra 5 - Os saberes dos professores (TARDIF, 2002, p. 63) 

Além disso, o autor expõe 11 características do saber experiencial, que, em suma, 

podem ser descritas como  

um saber ligado às funções dos professores; é um saber prático (a serviço da ação); é 
um saber interativo, mobilizado e modelado no âmbito de interações entre professor 
e os outros atores educativos; é um saber sincrético e plural que repousa sobre vários 
conhecimentos e sobre o saber-fazer da prática profissional; é um saber heterogêneo, 
pois mobiliza conhecimentos e formas de saber-fazer diferentes, adquiridos de 
diversas fontes; é um saber complexo, não analítico; é um saber aberto, poroso, 
permeável, pois integra experiências novas, conhecimentos adquiridos; como 
personalidade do professor constitui um elemento fundamental do processo de 
trabalho; é um saber existencial, pois está ligado à história de vida e experiência de 
trabalho do professor; é um saber pouco formalizado, devido a própria natureza do 
trabalho de sala de aula com os alunos; é um saber temporal, evolutivo e dinâmico 
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que se transforma e se constrói no âmbito de uma carreira; por último, é um saber 
social e construído pelo ator em interação com diversas fontes sociais de 
conhecimentos (TARDIF, 2002, p. 109-111). 

 

Tais características, segundo o autor, servem para delinear uma “epistemologia da 

prática docente” (p. 111), correspondendo a um trabalho que enfatiza o ser humano, cujo 

processo fundamental é a interação, buscando apresentar o profissional como pessoa e com 

toda sua história de vida, sua personalidade, seus limites e recursos: “Chamamos de 

epistemologia da prática profissional o estudo do conjunto dos saberes utilizados realmente 

pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas 

tarefas” (TARDIF, 2000, p. 10 – destaque do autor). 

Ao definir essa epistemologia, o autor busca revelar os saberes e compreender como 

são incorporados, de forma concreta, nas tarefas da docência e como os professores 

incorporam, produzem, utilizam, aplicam e transformam em função das limitações e dos 

recursos inerentes às suas atividades. Além disso, tem por finalidade entender a natureza dos 

saberes, bem como a função que desempenham tanto no processo de trabalho docente quanto 

em relação à identidade profissional dos professores.  

Em suma, os saberes profissionais podem ser expressos conforme o Quadro a seguir: 

 

Sa
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Dimensões Características 

Saber da Formação profissional (saberes pedagógicos) 

- Temporal 

- Variados 

- Heterogêneos 

- Sociais 

- Personalizados 

- Situados 

 

Saber disciplinar (saber específico de cada área) 

 

Saber Experiencial (saberes práticos) 

- Existencial 

- Social 

- Pragmático 
 
Saber Curricular (saber relacionado aos programas de ensino em geral) 

Quadro 6 - Os saberes dos professores (TARDIF, 2002, p. 63). 

 

Ao relacionar os saberes dos professores a uma epistemologia da prática docente e, 

por conseguinte, a aprendizagem que esses profissionais têm, especialmente, em um processo 

de inovação, apresenta-se nessa perspectiva a superação de obstáculos, pois, nessa 

aprendizagem, com desenvolvimento de novos saberes ligados à sua prática docente, imagina-
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se que houve a superação de obstáculos. Assim como há obstáculos que são superados no 

desenvolvimento de conhecimento por um cientista, admite-se que tem um saber associado à 

prática docente e, a partir desse ponto, imaginar que também há obstáculos epistemológicos 

ligados aos saberes docentes. 

Como buscamos descrever aqueles saberes desenvolvidos pelos professores no 

contexto da implementação de propostas de FMC no Ensino Médio, é importante ressaltar 

qual é a ideia de saber de que tratamos em nossa investigação. Assim, ao adotar as ideias de 

Tardif para os saberes docentes, fazemos uso também daquilo que ele define como saber. 

Chamaremos de “saber” unicamente os pensamentos, as idéias, os juízos, os 
discursos, os argumentos que obedeçam a certas exigências de racionalidade. Eu 
falo ou ajo racionalmente quando sou capaz de justificar, por meio de razões, de 
declarações, de procedimentos, etc., o meu discurso ou a minha ação diante de um 
outro ator que me questiona sobre a pertinência, o valor deles, etc. Essa 
“capacidade” ou essa “competência” é verificada na argumentação, isto é, num 
discurso em que proponho razões para justificar meus atos. Essas razões são 
discutíveis, criticáveis e revisáveis (TARDIF, 2002, p. 199 – destaque do autor). 

 

Essa definição se baseia em três concepções de saberes já existentes, que está 

relacionada com a subjetividade; o saber encontra seu lugar no pensamento racional (saber é 

todo tipo de certeza subjetiva produzida pelo pensamento racional); que está relacionado com 

o juízo; o saber se localiza no juízo racional (o saber pode ser entendido como um juízo a 

respeito das coisas); que está relacionado com a argumentação, encontrando lugar na 

argumentação racional (o saber pode ser visto como uma atividade discursiva por meio da 

qual o sujeito valida uma proposição ou uma ação). “Isso leva a uma associação da natureza 

do saber a alguma exigência da racionalidade, ou seja, da capacidade de estabelecer relações, 

justificar e julgar” (JORDÃO, 2005, p. 95). 

 

2.3 A IDEIA DE OBSTÁCULO 

 

O ser humano vive constantemente desafiado pelo mundo. Alguns desafios aparecem 

em nossas vidas e a superação deles se traduz na forma de aprendizagem. Os desafios podem 

ser entendidos como obstáculos ao que queremos e precisamos realizar como seres humanos. 

Entre os obstáculos que enfrentamos ao logo de nossas vidas, muitos estão ligados ao 

conhecimento.  
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Segundo Bachelard (1996), a produção de conhecimento é fruto do enfrentamento de 

obstáculos que nos impedem de conhecer o mundo. Por isto, são adjetivados por ele de 

“epistemológicos”. Uma vez superado um obstáculo ao nosso entendimento sobre o mundo, o 

conhecimento então produzido tenderia a se estabilizar em saberes unitários e pragmáticos. É 

no ato de conhecer e aprender que os obstáculos se manifestam.  

Não se trata de considerar obstáculos externos, como a complexidade e a fugacidade 
dos fenômenos, nem de incriminar a fragilidade dos sentidos e do espírito humana: é 
no âmago do próprio ato de conhecer que aparecem, por uma espécie de imperativo 
funcional, lentidões e conflitos. É aí que mostraremos causas de estagnação e até de 
regressão, detectaremos causas de inércia às quais daremos o nome de obstáculos 
epistemológicos. O conhecimento do real é luz que sempre projeta algumas 
sombras. Nunca é imediato e pleno. As revelações do real são recorrentes. O real 
nunca é ‘o que se poderia achar’ mas é sempre o que se deveria ter pensado. O 
pensamento empírico torna-se claro depois, quando o conjunto de argumentos fica 
estabelecido. Ao retomar um passado cheio de erros, encontra-se a verdade num 
autêntico arrependimento intelectual. No fundo, o ato de conhecer dá-se contra um 
conhecimento anterior, destruindo conhecimentos mal estabelecidos, superando o 
que no próprio espírito, é obstáculo à espiritualização (BACHELARD, 1996, p. 17 – 
destaque do autor). 

 

Desta forma, não se pode negar que os obstáculos têm uma estreita relação com o ato 

de conhecer e, portanto, com a aprendizagem (MARTINAND, 1986). Nesse sentido, “não se 

pode sonhar com uma aprendizagem sem obstáculos” (ASTOLFI, 1999, p. 34). Segundo esse 

autor, o obstáculo consiste em atuar e refletir com os meios de que se dispõe, enquanto 

aprendizagem consiste em construir meios melhores adaptados para a situação.  

De maneira geral, os obstáculos se manifestam através de erros, que estão ligados 

entre si por uma fonte comum: uma maneira de conhecer; uma concepção característica, 

coerente, se não correta; um conhecimento antigo que obteve êxito em todo domínio de ação. 

Esses erros, algumas vezes, podem não desaparecer por completo, eles resistes e persistes, 

ressurgindo algum tempo depois que o sujeito rejeitou o modelo defeituoso do seu sistema 

cognitivo consciente (ASTOLFI, 1993).  

Contudo, Bachelard, como Astolfi defendem o erro, pois, para ambos, é preciso errar 

em ciências. Isto porque só se constrói o conhecimento científico através da retificação de 

erros anteriores. É justamente o conceito de obstáculo epistemológico proposto por Bachelard 

a fundação da ideia de que é preciso errar. Assim, o erro passa a assumir uma função na 

construção do saber, modificando a própria questão da verdade, deixando de ser visto como 

um equívoco, sendo entendido como necessário e intrínseco ao conhecimento (LOPES, 1996). 

É no processo de ruptura do conhecimento (entre o comum e o científico) que o obstáculo 
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epistemológico tende a se manifestar, constituindo-se em pontos de resistência do pensamento 

ao próprio pensamento, mascarando o processo de ruptura entre eles (BACHELARD, 1996). 

Olhando a aprendizagem em um sentido mais amplo, o desenvolvimento de um 

conhecimento pelo cientista pode ser considerado um processo de aprendizagem, pois ele 

supera as versões do conhecimento construídas socialmente em momento anterior. Assim, a 

aprendizagem deve se dar contra um conhecimento anterior, a partir da desconstrução desse 

conhecimento (BACHELARD, 1996). 

A ideia de obstáculo também está relacionada à de representações, pois são elas que 

oferecem resistência à mudança, ou seja, elas se opõem ao objetivo pretendido (ASTOLFI, 

1993). 

Desta forma, os obstáculos têm também vinculação com as representações que, de 

alguma maneira, foram superadas com o esforço da aprendizagem individual ou coletiva. 

Assim, a ideia de obstáculo está ligada à representação, mas com um caráter mais geral, que 

vai além das representações particulares. Ele é o que, no fundo, explica a representação e sua 

estabilidade, podendo derivar várias representações relativas ao mesmo obstáculo, que 

aparentemente não tem relações. Assim, os obstáculos podem definir um núcleo duro, que 

oferece resistência à aprendizagem e ao raciocínio científico (ASTOLFI, 1993). 

Nesse sentido, Astolfi (1993) destaca que a palavra obstáculo sugere uma espécie de 

barreira ou muro que deverá ser superado pelo indivíduo que se apresenta na forma de uma 

dificuldade conceitual. 

Obstáculo é o núcleo que sustenta e explica os conceitos, já que se pode argumentar 
que o obstáculo tem um caráter mais geral e transversal do que a concepção: é o que, 
em profundidade, a explica e a estabiliza. De fato, diferentes representações, que se 
referem às noções sem vínculo aparente, podem aparecer depois de uma análise, 
como os pontos de emergência do mesmo obstáculo. Por outro lado, vários 
obstáculos podem concordar com a determinação de uma representação única 
(ASTOLFI, 1994, p. 207 – tradução nossa). 

 

Entretanto, como os obstáculos se encontram no sistema de pensamento do 

indivíduo, eles tornam-se resistentes à mudança, sendo difíceis de serem superados. 

No contexto do ensino-aprendizagem, os obstáculos epistemológicos se apresentam 

na forma de obstáculos pedagógicos ou didáticos. Eles são barreiras na ação de ensinar, de 

conduzir uma situação de maneira coerente que contribua para a aprendizagem, uma vez que 

obstruem a atividade racional do indivíduo (ASTOLFI, 1993). Esse obstáculo torna-se 

evidente na medida em que o professor transmite os conhecimentos como sendo dogmáticos, 
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impossibilitando o questionamento, a discussão de ideias, a elaboração de hipóteses, uma vez 

que, sendo dogmáticos, passam a ser encarados como verdade única e absoluta. Mesmo 

inconscientemente, o professor (que também teve a mesma formação) reproduz esse ensino, 

uma vez que para ele aquele é o conhecimento necessário e verdadeiro, apresentando-se de 

maneira muito tranquila e facilmente aceitável, sendo desnecessárias, portanto, 

argumentações, indagações ou questionamentos (LOPES, 1993).  

Sendo assim, a grande maioria dos professores não leva em conta que os estudantes 

entram nas aulas com conhecimentos empíricos já constituídos. A falta dessa percepção faz 

com que os professores planejem suas aulas pensando em levar a uma aquisição de cultura 

científica e, na verdade, deveriam pensar em modificar15 a cultura já existente nos estudantes 

e seu planejamento deveria ser pautado em situações de ensino que se possibilita ao aluno 

expor seu conhecimento empírico. 

Os professores de ciências imaginam que o espírito começa com uma aula, que é 
sempre possível reconstruir uma cultura falha pela repetição da lição, que se pode 
fazer entender uma demonstração repetindo-a ponto por ponto. Não levam em conta 
que o adolescente entra na aula de física com conhecimentos empíricos já 
constituídos: não se trata, portanto, de adquirir uma cultura experimental, mas sim 
de mudar de cultura experimental, de derrubar os obstáculos já sedimentados pela 
vida cotidiana (BACHELARD, 1996, p. 23 – destaque do autor).  

 

Nota-se, assim, que os estudantes dispõem de representações e concepções sobre o 

conteúdo que se ensina, que foram construídas a partir da percepção de seu cotidiano, do 

mundo a sua volta, formando um sistema de explicação pessoal e alternativo, desenvolvendo, 

assim, um conhecimento empírico. 

Essas concepções apresentam um distanciamento do conhecimento formal 

(conhecimento adequado à ciência) e, ao mesmo tempo, possuem um status de explicação 

para o estudante. Por isso, elas são resistentes a mudanças, podendo permanecer até o final de 

sua escolaridade, chegando até mesmo ao ensino superior, formando, assim, os obstáculos 

(ASTOLFI, 1994). “Quando o espírito se apresenta à cultura científica, nunca é jovem. Aliás, 

é bem velho, porque tem a idade de seus preconceitos. Acender à ciência é rejuvenescer 

espiritualmente, é aceitar uma brusca mutação que contradiz o passado” (BACHELARD, 

1996, p. 18). 

                                                
15 A ideia de mudança que concebemos não é uma substituição de concepções alternativas por concepções 
científicas, mas como a evolução de um perfil de concepções, em que as novas ideias adquiridas no processo de 
ensino-aprendizagem passam a conviver com as ideias anteriores, sendo que cada uma delas pode ser empregada 
no contexto conveniente (MORTIMER, 2000). 



 66 

Assim, as representações dos estudantes correspondem a um sistema de interpretação 

coerente dos fenômenos científicos, que foram construídas ao longo do tempo, a partir de suas 

observações de mundo, ou seja, as representações são uma forma de conhecer e explicar o 

mundo imediato. Esse sistema de representações só será substituído quando o estudante 

sentir-se preparado, à medida que o novo sistema for satisfatório para ele. 

Nesse sentido, o estudante só irá aprender se lhe forem dadas razões que o obriguem 

a mudar sua razão, havendo, então, a substituição de um saber fechado e estático por um 

conhecimento aberto e dinâmico. Desta forma, não se pode considerar o estudante uma tábula 

rasa, ele possui conhecimentos empíricos, constituídos a partir do senso comum e eles 

formam obstáculo ao conhecimento científico. Assim, a aprendizagem vai ser determinada 

pela mudança de cultura, derrubando os obstáculos epistemológicos provenientes do seu 

cotidiano (LOPES, 1996). Esse é um aspecto fundamental que o professor deve considerar 

relevante ao encaminhar suas ações de ensino, porque são essas concepções que formam 

barreiras para a aprendizagem dos alunos. 

Contudo, as representações dos estudantes, em sua maioria, permanecem implícitas 

durante muito tempo e só serão explicitadas se for exigida deles uma reflexão sobre elas, 

levando-os a uma tomada de consciência para que se possa começar a compreender seu modo 

de funcionamento e, assim, identificá-lo. Mesmo assim, a sua superação pode estar fora de 

alcance. Essa reflexão deve ser a base que orienta as ações do professor em sala de aula, a 

partir de atividades que permitam aos alunos levantarem hipóteses e argumentarem sobre elas, 

possibilitando um conflito com o seu sistema de representações. Rompe-se, assim, com a 

barreira didática imposta pela concepção de ensino dogmático, permitindo ao professor uma 

maior interação com as concepções e representações dos alunos. 

Por isso, é importante que os professores passem a conceber o estudante como um 

sujeito com concepções próprias, que são os conhecimentos anteriores ao processo de ensino, 

superando a problemática do obstáculo pedagógico: os obstáculos que impedem o professor 

de entender porque o aluno não compreende. 

Do lado do professor ocorre algo semelhante. Ele também está envolvido no 

processo de ensino-aprendizagem e por isso também aprende. Essa aprendizagem acontece 

em situações ou atividades sociais nas quais o professor está envolvido. Nesse caso, acontece 

enquanto ensina, enquanto discute com colegas, enquanto faz tutoria e quando participa de 

ações de pesquisa. Entretanto, nesse ato, ele se depara com diversos obstáculos forjados pela 

sua própria prática e que devem, de alguma forma, serem superados.  
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Os professores, assim como os alunos, têm ideias, pensamentos, concepções e 

atitudes prévias que foram construídas ao longo de sua vida profissional, pessoal e social, que 

também são frutos de um conhecimento empírico, desenvolvido a partir das percepções e 

experiências na escola, na sala de aula e em outros nichos sociais, mesmo antes de se 

tornarem profissionais16. No entanto, essas concepções, esses conhecimentos podem formar o 

corpo de obstáculos para o processo de inovação curricular, uma vez que fazem parte de um 

conhecimento prático desenvolvido ao longo dos anos, com conteúdos e abordagens 

tradicionalmente implementadas em sala de aula. Contudo, quando se trata de inovação 

curricular, é necessário que novas abordagens e concepções devam ser adquiridas para 

implementar a nova proposta.  

Nesse sentido, Bachelard traz a citação de Bergson17, que diz que o “nosso espírito 

tem a tendência irresistível de considerar como mais clara a idéia que costuma utilizar com 

frequência” (1996, p. 19). Bachelard comenta também que essa falta de senso de fracasso é 

uma dificuldade para reforma dos métodos pedagógicos, pois “o educador não tem o senso de 

fracasso justamente porque se acha mestre. Quem ensina manda” (1996, p. 24). Isso revela 

que os educadores levam em conta somente suas concepções, seus conhecimentos construídos 

ao longo de sua vida profissional e pessoal, criando um núcleo resistente às propostas 

inovadoras. 

De alguma maneira, face a uma mudança curricular ou à introdução de novos 

conteúdos a ensinar, os professores constroem novos saberes que reestruturam aqueles já 

existentes e que passam a fazer parte de sua rotina diária na sala de aula. Nesse sentido, 

mudanças podem ser entendidas como superação de obstáculos, que geram conhecimentos e  

que tem uma estreita relação com à prática docente no novo contexto. Isso alinha-se na está 

na direção dos saberes experienciais colocados por Tardif.  

Desta forma, a ideia de obstáculo tratada neste trabalho está bem próximo daquela 

concebida por Bachelard. A distinção é que aqui se busca a perspectiva didática, relacionado 

ao ofício de professor, considerando sua aprendizagem, especialmente quando se trata do 

processo de inovação curricular.  

Nesse processo, quando se toma o professor, deve-se considerar várias dificuldades. 

                                                
16 Esse aspecto é tratado por Tardif (2002), que diz que o professor é um dos poucos profissionais que já esteve, 
durante algum tempo, em seu ambiente de profissional. Isso acaba gerando concepções sobre o processo de 
ensino e aprendizagem, que, segundo o estudo conduzido por Jiménez Pérez e Wamba (2003), são a origem dos 
obstáculos didáticos dos professores. 
17 BERGSON. La pensée et le Mouvant. Paris, 1934. p. 231. 
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Assim, ao assumir que os professores desenvolvem novos saberes profissionais nesse 

contexto, deve-se pressupor que houve obstáculos superados e associados às novas demandas. 

No caso da FMC, não encontramos investigações que focassem eventuais obstáculos 

ao ensino de tais conteúdos. Porém, ao olhar para a inovação de forma mais ampla, 

encontramos na literatura alguns resultados, que são enunciados em termos de dificuldades. 

Desta forma, partiremos de alguns desses resultados como hipóteses de trabalho na busca por 

obstáculos didático-pedagógicos de professores para o ensino de FMC. 

 

2.4 OS OBSTÁCULOS NA PERSPECTIVA DA FÍSICA MODERNA E CONTEMPORÂNEA 

 

As investigações que abordam a temática da inserção da Física Moderna e 

Contemporânea no Ensino Médio têm avançado nas últimas décadas. Embora a maior parte 

delas tratem de implementações de assuntos pontuais e não de uma sequência inteira, elas 

apontam para alguns aspectos fundamentais para possibilitar a inserção desses tópicos, como 

a necessidade de produção de material didático (experimentos, textos, simulações e outros) e 

a formação adequada do professor, ressaltando que esses pontos tornam-se obstáculos para 

atingir o objetivo tão almejado de introduzir conhecimentos contemporâneos de Física na sala 

de aula (TERRAZZAN, 1994; PINTO; ZANETIC, 1999; OSTERMANN; MOREIRA, 2000). 

Além disso, outras pesquisas (BROCKINGTON, 2005; SIQUEIRA, 2006) indicam ainda que 

é necessário investir em formação de profissionais capacitados para inovação curricular, não 

bastando apenas criar material didático, já que o professor não saberá como usá-lo e muito 

menos compreenderá o conteúdo que está sendo apresentado.  

Desta forma, parece haver um consenso de que é necessário criar cursos de formação 

de professores para esses conteúdos. Contudo, é um campo pouco explorado, especialmente 

quando se pensa na questão temporal, porque não se pode esperar anos para que os 

professores estejam preparados para atuar. É preciso investir em pesquisas que possam 

contribuir com dados significativos que indiquem onde focar, quando se pretende formar 

professores para implementar a FMC. 

Quando se pensa na inserção da Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio, 

desde a década de 1990, alguns trabalhos vêm indicando obstáculos para esse movimento 

(TERRAZZAN, 1992; PINTO; ZANETIC, 1999; OSTERMANN; MOREIRA, 2000). 
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Contudo, a grande parte dessas pesquisas lidam com dificuldades de ordem geral em relação à 

inserção da FMC, tais como: 

• A necessidade de formação dos professores: Os professores necessitam de 

uma formação focada em conceitos de FMC para que se possa pensar em inserir 

esses tópicos na Educação Básica, pois a grande maioria dos profissionais que se 

encontram nas salas de aula não teve contato com esses conteúdos na graduação. 

Além disso, Ostermann e Moreira (2000) salientam que a dificuldade dos 

professores com esses conteúdos é um obstáculo, porque o domínio dele parece 

ser a condição primeira para tentar qualquer ação de trabalho na sala de aula. 

Contudo, essa formação não deve ser focada somente no conteúdo, mas também 

na abordagem, pois esses tópicos não podem ser inseridos nos moldes 

tradicionais, porque, assim, corre-se o risco de ter, em pouco tempo, um ensino 

sem motivação, desinteressante e que não atrai a atenção dos estudantes. 

• A falta de materiais instrucionais: É necessário o desenvolvimento de 

material didático para abordagem dos temas de FMC na sala de aula, como, por 

exemplo, textos, atividades experimentais, recursos audiovisuais, simulações, 

entre outros. Isso é necessário porque as teorias modernas e contemporâneas 

tratam de conceitos abstratos, que distanciam da física do senso comum e, por 

isso, os professores têm dificuldade em abordá-los em sala de aula. Além disso, 

quando há atividades, elas são complexas, abstratas e de alto custo, 

inviabilizando sua utilização nas escolas brasileiras. Somente com o 

desenvolvimento de materiais, é possível mostrar uma direção para abordar esses 

tópicos em sala de aula, fornecendo subsídios aos professores para sua prática. 

• Falta de consenso metodológico: Nesse caso há três vertentes que podem ser 

abordadas para inserir a FMC no ensino médio. 1. exploração dos limites dos 

modelos clássicos; 2. não utilização dos modelos clássicos; 3. uso somente de 

tópicos essenciais dos modelos clássicos. No entanto, Terrazzan (1992) acredita 

que a metodologia a ser utilizada depende do tópico que será trabalhado. 

• Formalismo matemático sofisticado: Devido ao alto nível exigido da 

matemática nas teorias modernas e contemporâneas, torna-se inviável tratar esses 

tópicos nesta perspectiva, pois essa estrutura matemática está além daquelas 
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estudadas pelos alunos da Educação Básica. Por isso, é necessário que se pense 

em uma perspectiva fenomenológica para a FMC. 

 

Entretanto, muitas dessas dificuldades já foram superadas em pesquisas aplicadas, 

tais como as de Brockington, 2005; Siqueira, 2006 e Sousa, 2008. Estes estudos apresentam  

propostas de sequências didáticas que abordam os conteúdos de Física Quântica, Partículas 

Elementares e Radiações no Ensino Médio. Muitas delas adotam uma abordagem que 

privilegia a fenomenologia e desenvolveram materiais de ensino compatíveis com tal 

abordagem (textos, atividades e recursos audiovisuais). No caso das atividades presentes 

nessas propostas, utilizou-se experimentos, alguns através de analogias, que abordassem os 

conceitos, superando a questão do alto custo dos experimentos relacionado a esses conteúdos. 

Nesses trabalhos, os professores receberam formação não somente de conteúdo, mas também 

da metodologia desenvolvida nas sequências. 

Hoje, a falta de materiais de ensino já não pode ser considerado um obstáculo ao 

ensino de FMC, pois um número considerável deles já está disponíveis na web18, em livros 

didáticos (todas as coleções de livro de física aprovada pelo Programa Nacional do Livro 

Didático – 2012, abordam alguns temas de FMC, apesar de o foco desses recursos estar 

baseado somente nos conceitos) e em periódicos da área de ensino de física e ciências.   

Contudo, outras dificuldades apontadas na literatura permanecem sem indicações de 

solução. Acreditamos que alguns deles tem sido tratados por Pietrocola (2009; 2007) e seu 

grupo de pesquisa no NuPIC e se apresentam como candidatos a obstáculos de natureza 

didático-pedagógicos. São eles: 

• Pré-requisitos: os professores resistem a inserir tópicos de FMC devido à 

necessidade de trabalhar vários conceitos antes de abordarem os conceitos 

modernos e contemporâneos, ou seja, os professores sentem a necessidade de 

trabalhar conceitos que para eles servem de pré-requisitos aos de FMC. Isso 

acaba inviabilizando a introdução desses conteúdos porque dificilmente haverá 

tempo para abordá-los. Junta-se a isso, a questão do extenso currículo de física 

no ensino médio. Para que seja inserida a FMC alguns conteúdos devem ser 

abordados em sua essência ou devem ser retirados, mas quais? Essa é uma 

questão que merece ser discutida em profundidade, pois envolve uma mudança 

                                                
18 NuPIC: http://www.nupic.fe.usp.br/.  
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profunda na estrutura curricular da física escolar, afetando diretamente o 

professor19. 

• Didática intuitiva dos professores: existe uma forma intuitiva de ensinar 

física, que se manifesta na prática e na fala de professores e estudantes. Essa 

prática sugere que o ensino de física contém, por exemplo, problemas e 

exercícios fechados padrões, que devem ser tratados nas aulas. No entanto, 

quando se pensa na FMC e seu formalismo matemático, isso torna-se inviável. 

Também indica o que não se configura como ensino de física, como, por 

exemplo, a leitura de textos ou problemas conceituais. Por isso, é um obstáculo e 

é preciso tratá-lo conjuntamente com a questão do formalismo matemático nas 

abordagens de sequências de FMC. 

• Avaliação: as avaliações comumente utilizadas no ensino de física têm como 

principal objetivo “julgar” se o estudante aprendeu ou não um determinado 

conceito ou se sabe resolver exercícios e problemas. Ou seja, as avaliações estão 

baseadas, quase que unicamente, na resolução de exercícios e problemas. 

Contudo, devido ao sofisticado formalismo matemático da FMC, como os 

professores poderão avaliar seus alunos? Assim, é preciso rever quais as 

possibilidades de avaliação para esses conteúdos, levando-os para o 

conhecimento dos professores para que se possa assegurar a implementação. Essa 

é uma questão crucial, porque dificilmente os professores trabalham com 

conteúdos que não podem ser avaliados.  

 

De fato, esses proto-obstáculos indicados pela literatura necessitam de investigações 

que tratem com maior profundidade, principalmente porque passam diretamente pela 

formação de professores. A nosso ver, eles fazem parte de um obstáculo maior, que 

denominaremos Tradição do Ensino de Física, que se traduz numa tradição de ensino-

aprendizagem de física, na qual a maioria dos professores está imersa. Inclusive, acreditamos 

que esse proto-obstáculo tem uma granulidade, sendo constituído por partes, tais como: falta 

de domínio do conteúdo, metodologia tradicional do ensino, avaliação tradicional, 

organização rígida das atividades e currículo tradicional.  

                                                
19 Esse foi o que ocorreu no estado de São Paulo e os professores tiveram muita resistência para aceitar a nova 
proposta. 
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No capítulo seguinte, iremos justificar cada uma das categorias, indicando porque 

consideramos como obstáculos para a inovação curricular com a inserção da Física Moderna e 

Contemporânea.  
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3 O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

3.1 O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Em 2003, foi formado um projeto de investigação e desenvolvimento de propostas de 

inserção de tópicos de Física Moderna e Contemporânea, que seriam levadas às escolas de 

Ensino Médio da cidade de São Paulo. O projeto era gestionado por uma equipe composta por 

seis professores do Ensino Médio da rede pública estadual de São Paulo, dois pesquisadores 

(professores da Universidade de São Paulo) e alunos de mestrado e iniciação científica. A 

finalidade era o desenvolvimento, a implementação e a avaliação de sequências didáticas com 

tópicos modernos e contemporâneos. 

Durante o primeiro ano, o grupo trabalhou no desenvolvimento e implementação da 

proposta sobre aspectos da Mecânica Quântica que, em 2004 passou por modificações e 

reestruturações a partir das considerações trazidas pelos professores, depois de cada aula 

implementada no Ensino Médio. Ou seja, os professores auxiliaram no desenvolvimento da 

proposta, implementaram, discutiram aula a aula depois de cada implementação, 

reestruturaram e, novamente, implementaram. Isso aconteceu com essa proposta até 2005. No 

ano seguinte, pode-se dizer que a proposta de Mecânica Quântica estava estruturada. Nesse 

caso, isso foi realizado por meio de blocos (11 ao todo), permitindo uma maior flexibilidade 

para que se pudesse implementar o todo ou as partes, conforme o interesse do professor. 

Outras propostas também tiveram o mesmo percurso e uma estruturação parecida: Partículas 

Elementares (sete blocos) iniciou em 2004 e Relatividade Restrita (três blocos) em 200720. 

Nesse período, os professores também passaram por uma formação focada no 

conteúdo específico (sobre os conceitos de mecânica quântica, partículas elementares e 

relatividade restrita), permitindo compreender conceitos fundamentais, como contração do 

espaço e dilatação do tempo; interações fundamentais e seus mensageiros;  espectroscopia e 

efeito fotoelétrico, dentre outros. Essa formação complementar também aconteceu com a 

abordagem das atividades, principalmente as experimentais (predominantemente na 

perspectiva das atividades investigativas). Isso foi necessário para que pudessem rever os 

                                                
20 O material completo de todas as três propostas, com textos, atividades e orientações aos professores pode ser 
encontrado no site do Núcleo de Pesquisa em Inovações Curriculares (NuPIC): http://www.nupic.fe.usp.br.  
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conceitos, relacionados a FMC, estudados na formação inicial. Esse aspecto foi importante 

para compreenderem melhor as sequências e também o objetivo de cada atividade proposta. 

Desta forma, o primeiro ano de cada uma das propostas foi uma mescla de compreensão dos 

conceitos e da abordagem em conjunto com o desenvolvimento, a implementação e a 

reestruturação das atividades de ensino. 

O grupo tinha (e ainda tem)21 a dinâmica de encontros semanais. Todas as terças-

feiras pela manhã (9:00h – 12:00h) os professores e pesquisadores se reuniam, no LaPEF, 

para discutir sobre o conteúdo, a abordagem e as atividades a serem implementadas durante a 

semana. Além disso, os professores conversavam entre si sobre as implementações de cada 

aula da semana anterior, com o objetivo de contribuir com detalhes que poderiam enriquecer 

ainda mais a proposta, tais como problemas enfrentados na implementação, enfoque da 

atividade e entendimento e desenvolvimento da atividade pelos alunos. Esse é um momento 

importante, pois é nele que os professores expõem suas dificuldades e problemas com a 

implementação da aula e, a partir dessa discussão que as mudanças na proposta aconteceram. 

Esse tipo de discussão serviu para nortear a reestruturação das sequências.  

Muitas das aulas foram gravadas em áudio e vídeo para serem analisadas nos anos 

seguintes, pelos pesquisadores, à luz da Transposição Didática (CHEVALLARD, 1991). 

Essas análises podem ser vistas nas pesquisas desenvolvidas por Brockington (2005) e 

Siqueira (2006), que buscaram validar cada sequência implementada, respectivamente de 

Introdução a Mecânica Quântica e Partículas Elementares. Hoje, parte das propostas já se 

encontra inserida no currículo da Educação Básica do Estado de São Paulo22, tornando-se, 

desta forma, propostas concretas. 

Contudo, em 2007, o grupo passou por uma mudança. Os seis professores que 

iniciaram o projeto foram substituídos por outros seis, que ingressaram no grupo por um 

processo seletivo. O processo de seleção foi baseado na análise de currículo, entrevista com 

dois pesquisadores do grupo e uma carta de próprio punho, relatando porque gostaria de 

integrar o grupo e trabalhar com a FMC.  

Os novos professores não conheciam a proposta do grupo com a inserção da FMC e 

tiveram o trabalho de levar as sequências para suas aulas, avaliando se elas estavam realmente 

estruturadas. Nesse processo, pequenos ajustes foram feitos por eles, com acréscimo de uma 
                                                
21 Atualmente, a dinâmica dos encontros está centrada no curso de formação, em que eles discutem e planejam as 
aulas a serem ministradas. 
22 Site do Governo do Estado de São Paulo – São Paulo Faz Escola: http://www.saopaulofazescola.sp.gov.br. 
Acessado em 14 de outubro de 2011. 
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ou outra atividade. Esse trabalho foi feito em 2007 e 2008 com a mesma dinâmica do grupo 

anterior. Em ideias gerais, o desenvolvimento das propostas desde sua elaboração até a sua 

estruturação final, conforme se encontra disponível no site, pode ser representada pelo 

esquema a seguir, mostrando um pouco da dinâmica de trabalho dos professores em relação à 

produção das atividades de ensino sobre os temas dualidade onda-partícula e Física de 

Partículas. 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Esquema do desenvolvimento das propostas.23 

 

Do novo grupo selecionado, dois professores foram designados para trabalhar na 

elaboração de uma nova sequência sobre o conteúdo de relatividade. Assim, em 2007, eles 

ajudaram a desenvolver, implementar, avaliar e reestruturar a sequência sobre tempo e espaço 

relativos, que foi levada novamente para a sala de aula em 2008. 

Em 2009, teve início um novo projeto financiado pela FAPESP, cujo foco foi a 

formação de multiplicadores. O grupo passa assim, a se dedicar a desenhar e estruturar um 

curso de formação continuada sobre introdução de FMC para outros professores de Física do 

Ensino Médio (aproximadamente 90 professores, divididos em três grupos, focados nas 

                                                
23 O termo funciona e não funciona foi muito utilizado pelos professores para designar que a sequência ou a 
atividade havia dado certo. Contudo, seu sentido pode ser entendido quando o professor tem a noção daquilo que 
foi feito na sala de aula tem um começo, meio e fim. Por exemplo, na física tradicionalmente ensinada, o 
professor apresenta o conceito, resolve alguns exercícios e depois passa outros que os alunos conseguem 
resolver, isso é para o professor o que “funciona”. 

Design e Implementação 

Reestruturação Reestruturação Implementação 
aula 

Formação com conhecimento 
específico de Física Moderna e 
Contemporânea e abordagem a ser 
utilizada na implementação da 
proposta. 

Discussão sobre o que “funcionou” e 
“não funcionou” na sala de aula, 
passando, assim, por uma 
reestruturação da sequência. 

Implementação 
aula 

Implementação 
aula 
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propostas Relatividade; Conceitos de Mecânica Quântica; Partículas Elementares). Estes 

cursos focalizaram os conceitos de FMC e as estratégias de ensino associadas a sua inserção, 

trazendo aos professores cursistas24 um pouco da “expertise” obtida no desenvolvimento, 

implementação e avaliação das Sequências Didáticas produzidas. Inicia-se, desse modo, uma 

nova etapa de trabalho dos professores, a formação de seus pares. 

Essa nova fase possibilitou a obtenção de mais informações e evidências sobre os 

obstáculos enfrentados para implementação e também, os saberes desenvolvidos pelos 

professores na superação desses obstáculos. Desta forma, parte-se do pressuposto de que os 

professores que são os sujeitos de nossa pesquisa foram capazes de implementar a FMC no 

Ensino Médio, pois, como são casos de sucesso, eles superaram obstáculos que se 

apresentaram, desenvolvendo saberes para esse contexto. 

Além disso, acreditamos que este curso se constitui num momento de metacognição 

dos professores, uma vez que eles têm que preparar e ministrar um curso para outros 

professores, tendo que refletir sobre sua prática quando estava implementando as propostas na 

sala de aula do Ensino Médio. Esse tipo de prática alinha-se com o exposta por Tardif (2002), 

quando indica que os professores aprendem na prática, quando são chamados a formar seus 

pares menos experientes. 

Assim, o nosso contexto é bem específico, pois são professores que, trabalhando 

junto ao um grupo de pesquisa, implementaram, avaliaram e reestruturaram propostas 

inovadoras, para depois formarem outros professores, possivelmente explicitando os saberes 

desenvolvidos na prática para inserir a FMC, fruto da superação de obstáculos didáticos que 

se apresentaram durante esse processo. 

 

3.1.1 AS PROPOSTAS EM LINHAS GERAIS 

 

Aqui iremos abordar as propostas de uma forma mais geral, dando uma noção da 

essência de cada uma delas, conforme foram implementadas no Ensino Médio e estão 

publicadas no site do Núcleo de Pesquisa em Inovações Curriculares. No anexo, encontra-se o 

plano geral dos cursos de capacitação de professores, ministrados em 2010 e 2011. 

                                                
24 Vamos designar professores cursistas para aqueles professores que participaram do curso de formação e 
somente professores àqueles que trabalham junto ao grupo de pesquisa.  
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Em linhas gerais, as propostas têm a pretensão de levar aos alunos do Ensino Médio 

à discussão de conceitos relacionados a Mecânica Quântica, Relatividade restrita e geral e 

Partículas Elementares. Para isso, foram elaborados textos, atividades experimentais que 

abordam, por meio de analogias, os conceitos fundamentais de cada tema e uma sequência 

desses conceitos, que não é única, mas que se acredita que, da forma como está, permita uma 

formação dos alunos com os conceitos modernos e contemporâneas abordados. Além disso, as 

propostas buscam levar aos estudantes uma nova visão de natureza, a partir da perspectiva de 

conceitos atuais. Percebe-se também que há a inclusão de alguns conceitos clássicos, pois são 

aqueles necessários para a compreensão dos conceitos modernos e contemporâneos. 

Desta forma, as tabelas a seguir trazem os principais aspectos de cada proposta, bem 

como a sua estruturação. 

 

Blocos Assunto Atividades Objetivos 

Bloco 1 – 
Absolutos e 
Invariâncias 
clássicas 

Simetria. 
Espaço. 
Tempo. 
Leis de 
conservação. 
Teorema de 
Noether. 

- Atividade: 
Produzindo 
máscaras. 
- Atividade: 
Identificando 
simetrias. 
- Texto: Simetrias.  
- Atividade: 
Localizando pontos 
no espaço. 
- Texto: Espaço.  
- Atividade: 
Estimando tempos. 
- O que é o tempo? 
- Texto: Tempo.  
- Conservação de 
energia. 
- Meleca. 
- Texto: Simetria e 
Conservações. 

- Apresentar o conceito de Simetria. 
- Discutir sobre o significado de 
simetrias em física. 
- Apresentar a ideia de espaço. 
- Especificar a posição de pontos no 
espaço. 
- Apresentar o conceito de tempo 
clássico (absoluto). 
- Discutir sobre o significado de 
tempo em nossas vidas e a relação 
tempo emocional x tempo físico. 
- Discutir a ideia de conservação de 
energia. 
- Discutir os conceitos de: Leis; 
Princípios em Física; Princípio de 
Conservação da energia. 
- Discutir a natureza do espaço. 
- Discutir conceitualmente as 
implicações do teorema de Noether 
e a relação direta entre as 
propriedades do espaço e tempo e 
as conservações. 
 

    

Bloco 2 – 
Referenciais e a 
Relatividade de 
Galileu 

Evento.  
Referenciais. 
Transformações 
de Galileu. 

- Atividade: Qual é a 
causa do acidente. 
- Texto: Evento. 
- Atividade: Jogo 
dos referenciais. 
- Texto: Um certo 
ponto de vista... 
- Textos: Somando 
velocidades; 

 
- Sistematizar a noção de evento.  
- Abordar a ideia de referencial a 
partir de diferentes pontos de vista 
uma cena rotineira. 
- Mostrar que a descrição de um 
mesmo evento, em geral, é feita de 
maneiras diferentes, dependendo do 
referencial onde se encontra o 
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Relatividade de 
Galileu. 
- Atividade: vídeo 
Um esquilo na 
velocidade da luz. 

observador. 
- Discutir matematicamente sobre 
mudanças de referenciais. 
- Compreender a soma galileana de 
velocidades. 
- Discutir classicamente a simetria 
nas mudanças de referenciais. 
 

    

Bloco 3 – 
Contradições 
clássicas e a 
relatividade de 
Einstein 

Os postulados da 
Relatividade. 
Dilatação do 
tempo. 
Contração do 
Espaço. 
Relação massa-
energia. 
Transformações 
de Lorentz. 
Simultaneidade. 
Relatividade 
Geral. 

- Atividade: Filme 
Fábio Sagan. 
- Textos: Velocidade 
limite; Os postulados 
da relatividade. 
- Texto: Dilatação do 
tempo. 
- Texto: Contração 
dos comprimentos. 
- Texto: Massa é 
energia! 
- Texto: 
Transformações de 
Lorentz. 
- Texto: 
Simultaneidade. 
- Textos: 
Relatividade Geral. 

 
- Mostrar a constância da 
velocidade da luz, 
independentemente do referencial. 
- Abordar os postulados da 
Relatividade de Einstein através da 
discussão das contradições da 
adição galileana. 
- Discutir a dilatação do tempo. 
- Discutir a contração do espaço. 
- Mostrar a origem da equação 
E=mc2. Bem como as 
possibilidades decorrentes da 
mesma. 
- Fornecer arcabouço matemático, 
para transpor as informações entre 
distintos referenciais, e analisar as 
informações de acordo com a teoria 
da relatividade. 
- Discutir a aplicações das 
transformações de Lorentz. 
- Discutir a ideia de simultaneidade 
a partir da relatividade. 
- Abordar, introdutoriamente, a 
relatividade geral, bem como 
discutir algumas de suas aplicações. 

Quadro 7 - Estrutura da sequência de Relatividade 
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Blocos Assunto Atividades Objetivos 

Bloco 1 – Modelos  
Modelos em 
Ciências. 
 

- Atividade: Caixa 
Preta. 
- Texto: O que são 
modelos? 

- Discutir a necessidade do uso 
de modelos para entendimento 
dos fenômenos da natureza.  
 

    

Bloco 2 – Ondas e 
Partículas 

Onda e suas 
características. 
Partícula e suas 
características. 

- Atividade: ligar a 
televisão. 
- Texto: Onda e 
partícula. 

 
- Conceituar e diferenciar onda e 
partícula, a partir de suas 
propriedades. 
 

    

Bloco 3 – 
Eletricidade e 
Magnetismo 

Propriedades 
Elétricas e 
Magnéticas. 
 

- Atividade: 
Pêndulo; 
- Atividade: o que 
gruda e o que não 
gruda? 
- Texto: Entrevista 
com o elétron. 

 
- Comparar e discutir as 
propriedades elétricas e 
magnéticas da matéria. 
- Reconhecer e diferenciar 
fenômenos elétricos e 
magnéticos.  
 

    

Bloco 4 - Campos 

Noção de Campo. 
Campo elétrico, 
magnético e 
gravitacional. 

- Atividade: 
Experimento com 
bússola, imã e 
limalha de ferro. 
- Texto: Um passeio 
pelos campos. 

 
- Discutir e compreende as 
propriedades dos campos elétrico 
e magnético. 
- Reconhecer como o conceito de 
campo permite explicar 
interações à distância entre 
corpos. 
 

    

Bloco 5 - 
Eletromagnetismo 

Campo magnético 
gerado por uma 
corrente. 
Indução 
eletromagnética. 
Produção e 
propagação de 
ondas 
eletromagnéticas. 

- Atividade: 
Experimento de 
Oersted. 
- Texto: Interação 
entre eletricidade e 
magnetismo. 
- Experimento com 
motor elétrico. 
- Texto: Indução 
eletrostática. 
 

 
- Compreender o campo e a 
indução eletromagnético, seus 
efeitos, suas aplicações e suas 
representações.  
- Realizar experimentos simples 
que envolvam fenômenos de 
aplicações da indução 
eletromagnética. 
 

    

Bloco 6 – Onda e 
Luz 

 Propriedades das 
ondas mecânicas e 
eletromagnéticas. 
Fenômenos 
Ondulatórios. 
Modelo ondulatório 
da luz. 

- Atividade: celular 
e rádio. 
- Atividade: 
simulador sobre 
campo elétrico. 
Atividade: 
Experimento da 
cubo de ondas. 
- Textos: A 
aceitação do modelo 
ondulatório para a 
luz e algumas de 
suas consequências. 

 
- Discutir o conceito e os 
fenômenos relacionadas a ondas. 
- Observar os fenômenos 
ondulatórios presentes em ondas 
mecânicas e eletromagnéticas. 
- Sintetizar as semelhanças e 
diferenças entre os diferentes 
tipos de onda. 
- Apresentar as propriedades 
ondulatórias da luz. 
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Bloco 7 – Luz, cor 
e visão 

Mecanismo da 
visão e cor. 
Mistura de luzes e 
pigmentação. 
Cor. 
 

- Atividade: Caixa 
de cores. 
- Atividade: Mistura 
de luz. 
- Texto: O que é 
cor? 

 
- Compreender a diferença entre 
cor-pigmento e cor-luz. 
- Distinguir luz e pigmento. 
- Diferenciar cor por absorção e 
reflexão. 
 

    

Bloco 8 - 
Espectroscopia 

Espectro contínuo e 
discreto. 
Espectro de 
emissão e absorção. 
Funcionamento de 
um espectroscópio. 
Espectro das 
estrelas. 

- Atividade: 
Construção do 
espectroscópio. 
- Texto: 
Espectroscópio. 
- Atividade: 
Astrônomo mirim. 

 
- Observar, investigar e 
compreender os espectros 
contínuo e discreto de diferentes 
fontes de luz, assim como 
compreender a relação entre o 
espectro e os elementos químicos 
de uma fonte de luz . 
- Discutir como os astrônomos 
identificam os elementos 
presentes em uma estrala à partir 
das linhas espectrais. 
- Reconhecer que cada espectro 
obtido na espectroscopia serve 
como uma “impressão digital” 
que permite reconhecer um 
determinado elemento químico. 
 

    

Bloco 9 – Modelo  
de Bohr 

Modelo atômico de 
Bohr. 
Postulados de Bohr. 

- Atividade: 
simulação sobre 
linhas espectrais. 
- Texto: O modelo 
atômico de Bohr. 
 

- Compreender a evolução dos 
modelos atômicos até o modelo 
de Bohr, e a sua necessidade para 
explicação das linhas espectrais 
dos elementos observados 
anteriormente. 
- Identificar com o auxílio dos 
Postulados de Bohr os espectros 
de absorção e emissão. 
 

    

Bloco 10 - Efeito 
Fotoelétrico 

Modelos 
ondulatório e 
corpuscular da luz. 
Efeito fotoelétrico. 

- Texto: O efeito 
fotoelétrico e o 
abalo no modelo 
ondulatório da luz. 
- Atividade: 
simulação do efeito 
fotoelétrico. 
 

 
- Compreender o efeito 
fotoelétrico e a possibilidade de 
um modelo corpuscular para a 
luz. 
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Quadro 8 - Estrutura da sequência de Dualidade Onda-Partícula 
 

 

 
 

 
 

Blocos Assunto Atividades Objetivos 

Bloco 1 – Raio-
X e outras 
radiações 

Raio-x e suas 
propriedades. 
Radioatividade: radiação 
alfa, beta e gama. 
Campo eletromagnético  

- Atividade: 
analisando 
radiografias. 
- Atividade: analogia 
entre radiografia e 
papel fotográfico. 
- Texto: Vendo 
através da pele-a 
descoberta dos raios 
X. 
- Texto: A descoberta 
da radioatividade. 
- Atividade: 
demonstrações 
investigativas sobre 
campos. 
- Texto: Aspectos do 
campo elétrico e 
magnético. 
- Texto: Entra em 
cena uma nova 
figura: Ernest 
Rutherford. 
- Atividade: vídeo da 
descoberta da 
radioatividade. 
 

- Discutir a descoberta, 
produção e utilização atual do 
raio-X. 
- Explicar a formação da 
imagem na chapa de raios-X 
com uma atividade analógica 
utilizando o papel fotográfico. 
- Compreender a natureza dos 
campos elétricos e 
magnéticos, mostrando que 
eles estão associados a cargas 
e imãs e que apesar de não 
vê-los, eles estão ao nosso 
redor. 
- Reconhecer outros tipos de 
radiações, compreendendo as 
diferenças essenciais entre 
elas. 

    

Bloco 11 – 
Dualidade Onda-
Partícula 

Experimento da 
fenda Dupla. 
Experimento de 
Mach-Zehnder. 
Interpretações para 
a natureza da luz. 
 

- Experimento de 
Mach-Zehnder. 
- Analogia: pessoa-
fóton. 
- Texto: Teoria 
Corpuscular x 
Teoria ondulatória. 

 
- Conhecer e compreender quatro 
interpretações para a teoria 
ondulatória da luz: ondulatória, 
corpuscular, da 
complementaridade e dualista-
realista. 
- Entender os resultados 
experimentais e as diferentes 
interpretações dos resultados que 
levaram à ideia da dualidade 
onda-partícula, quebra do modelo 
da Física como ciência pronta, 
em que tudo está bem 
determinado e resolvido. 
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Bloco 2 – 
Ordem de 
grandeza e 
modelos 
atômicos 

Ordem de grandeza. 
Modelo atômico de 
Thomson. 
Modelo atômico de 
Rutherford: 
espalhamento de 
partículas alfa. 
Modelo atômico de Bohr 
e seus postulados. 

-  Atividade: 
cortando papel.  
- Atividade: vídeo 
power of ten. 
- Texto: A busca pelo 
constituinte da 
matéria – a evolução 
do conceito de 
átomo. 
- Atividade: Linha do 
tempo.  
- Espalhamento 
Rutherford. 
- Textos: Entre em 
cena uma nova figura 
– Ernest Rutherford. 

 
- Reconhecer as dimensões 
atômicas. 
- Comparar estas dimensões 
com as dimensões humanas. 
- Superar dificuldades 
algébricas na utilização da 
potência de dez.  
- Entender as dimensões e 
ordem de grandezas tratadas 
em partículas elementares. 
- Compreender a evolução 
histórica da construção do 
modelo atômico.  
- Entender o experimento de 
espalhamento de Rutherford. 
 

    

Bloco 3 – 
Interação forte 
e os quarks 

Descoberta do nêutron. 
Estabilidade do núcleo e 
radiação alfa. 
Força forte. 
Quarks, glúons e carga 
cor. Aceleradores e 
detectores: processos de 
identificação e detecção 
de partículas 
subatômicas (César 
Lattes). 

- Textos: A solução 
de um problema – a 
descoberta do 
nêutron. 
- proposta do modelo 
de quarks - carga cor 
- Texto: Os 
constituintes do 
núcleo – o modelo 
dos quarks.  
- Texto: Entendendo 
a estabilidade do 
núcleo – a força 
forte.  
- Atividade: 
Descobrindo novas 
partículas  
- Texto: Aceleradores 
de partículas; César 
Lattes e o méson pi. 
 

 
- Explicar a importância dos 
nêutrons na formação do 
núcleo atômico e 
compreender a estabilidade 
nuclear.  
- Compreender o que é força 
forte.  
- Entender a proposta do novo 
modelo, com as novas 
partículas que constituem os 
prótons e nêutrons e suas 
interações assim como a 
hipótese da carga cor. 
- Compreender como se 
forma o núcleo do átomo a 
partir de analogias com 
triângulos e quadrados. 
- Discutir os métodos 
científicos de identificação 
das partículas subatômicas.  
- Reconhecer a importância 
de cientista brasileiro na 
pesquisa de partículas 
elementares.  
- Discutir o funcionamento 
um acelerador/detector e 
mostrar exemplos com o 
CERN/LHC. 
 

    

Bloco 4 – A 
interação fraca 

Interação fraca e a 
radiação beta. 
Neutrino. 

- Texto: A descoberta 
do neutrino – uma 
nova interação. 

 
- Compreender o que é força 
fraca. 
- Entender o que é o 
decaimento beta. 

    

Bloco 5 – Novas Leis de - Atividades: a regra  
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Partículas e 
antipartículas 

conservação. 
Partículas e 
antipartículas. 
Relação massa-energia. 

do jogo – leis de 
formação. 
- Texto: Partículas 
estranhas e as novas 
leis de conservação. 
- Atividade: 
analisando o sistema. 
- Texto: As 
antipartículas – a 
descoberta do 
posítron. 

- Compreender a existência de 
novas leis de conservação e 
suas implicações para a 
descoberta de novas 
partículas. 
- Discutir a descoberta das 
antipartículas e a 
possibilidade da antimatéria, 
- Compreender o processo de 
aniquilação e criação de 
partículas. 
 

    

Bloco 6 – 
Campos 
quantizados 

Bósons mediadores da 
interação forte, fraca e 
eletromagnética. 

- Texto: Teoria 
quântica de campos: 
uma nova concepção 
do campo 
eletromagnético. 
- Atividade: analogia 
com a troca de fótons 
entre partículas com 
spray. 

 
- Entender a quantização dos 
campos forte e fraco. 
- Compreender a necessidade 
de uma descrição análoga 
para o campo 
eletromagnético. 
- Conhecer os mensageiros 
das interações de cada campo. 
 

    

Bloco 7 – A 
família das 
partículas 

Férmions e Bósons. 
Léptons e Quarks. 
Hádrons: bárions e 
mésons 

-Textos: 
Propriedades das 
partículas; As 
famílias das 
partículas. 
- Mapa conceitual. 

- Apresentar o modelo padrão 
das partículas elementares. 
- Entender a relação entre as 
partículas e como são 
classificadas. 

Quadro 9 - Estrutura da sequência de Partículas Elementares 
 

 

3.2 POSICIONAMENTO DA PESQUISA 

 

Como se trata de uma pesquisa que buscará fornecer informações sobre professores 

em contextos de inserção de tópicos de FMC, a investigação será conduzida de maneira 

qualitativa, focando a atenção na figura do professor no processo de formação e prática, 

trazendo dados e evidências que possam ser analisadas. O estudo dessa natureza, além de 

partilhar de diversas estratégias, como a observação e a entrevista, privilegia, essencialmente, 

a compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos investigados 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

Desta forma, “adotamos uma metodologia de pesquisa qualitativa, porque 

consideramos que o diagnóstico e a descrição do problema deve ser a primeira prioridade, 
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antes de qualquer tentativa de estudar a prevalência de todas as dificuldades” (PINTÓ, 2005, 

p. 5 – tradução nossa). Esse posicionamento justifica-se devido as semelhanças existentes 

entre nossa investigação e as produções recentes no contexto da inovação curricular 

(PÓRLAN; RIVERA; MARTÍN, 1998; JIMÉNEZ PÉREZ; WAMBA, 2003; LOTTER, 2004; 

PINTÓ, 2005; HENZE et al., 2008). Além disso, o uso desse tipo de pesquisa é especialmente 

apropriado quando se pretende, entre outros, “identificar nuances do entendimento subjetivo 

que motiva os vários participantes” (ERICKSON, 1998, p. 1155). 

Por esse motivo, optamos por fazer uma pesquisa qualitativa, acreditando que ela 

possa fornecer uma visão mais apurada do fenômeno educacional, mas também a própria 

natureza do fenômeno investigado exige que a pesquisa seja conduzida de forma qualitativa. 

Dentro do paradigma da pesquisa qualitativa, pode-se ainda localizar esta 

investigação como um estudo de caso de natureza descritiva. Isso porque se trata de um 

contexto bem definido e específico (poucos professores participando de um processo de 

inovação curricular com inserção da física moderna e contemporânea), que será explorada 

detalhadamente, por meio de diversas formas possíveis de coleta de dados (vídeos de aulas, 

entrevistas e relatos escritos). Além disso, o estudo de caso justifica-se porque é um grupo 

particular que desenvolve algo que é de interesse particular, mas que não é possível de ser 

generalizado, embora possa inspirar outros casos (BOGDAN; BIKLEN, 1994; YIN, 2001, 

ALVES-MAZZOTTI, 2006), ou seja, qualquer mudança no grupo de professores modifica a 

investigação. É descritivo porque busca-se descrever quais são os obstáculos enfrentados e os 

saberes desenvolvidos por professores no contexto da inserção da FMC na Educação Básica. 

 Ademais, não estamos interessados em investigar a capacidade dos professores em 

implementar os conteúdos de FMC. O ponto de partida é de que eles já têm essa capacidade, 

porque já tiveram sucesso na implementação na Educação Básica. O que se busca investigar é 

se eles desenvolveram saberes e, se estes estão relacionados com na superação dos obstáculos 

que se apresentaram durante a implementação. 

Por ser um campo pouco explorado, não há, a priori, instrumentos de coleta de dados 

e estratégias de análise que possam ser consideradas como mais adequadas para essa 

investigação. Por isso, optamos em realizar a coleta utilizando várias meios, a fim de obter a 

maior quantidade de evidências possíveis para o desenvolvimento da pesquisa. No entanto, 

encontramos algumas pesquisas que indicam instrumentos e direções de análise, quando se 

trata de investigar os professores em contextos de inovações. 
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Ao investigar o conhecimento prático de professores, Kagan (1990) destaca que esse 

tipo de investigação não pode utilizar um único instrumento de coleta de dados, sugerindo que 

“o uso de abordagem de múltiplos métodos (coleta de dados) parece ser superior não 

simplesmente porque permite a triangulação de dados, mas porque eles são mais prováveis de 

capturar os aspectos complexos e multifacetados do ensino e da aprendizagem” (p. 459). 

Essa mesma abordagem metodológica foi utilizado também por Meyer et al. (1999), 

que lançou mão de três instrumentos de coleta de dados para conduzir uma investigação sobre 

o conhecimento prático de alguns professores. Nesse estudo foram utilizadas: a entrevista 

semi-estruturada para extrair ideias sobre todos os possíveis aspectos da compreensão da 

leitura de ensino; o mapeamento de conceitos em que os professores explicam e organizam 

conceitos que eles veem como importantes ao domínio do conhecimento prático; e a 

entrevista de recordação estimulada, em que os professores explicam o que estavam pensando 

em resposta de uma lição que eles acabaram de dar. 

Jiménez Pérez e Wamba (2003) utilizaram um questionário e uma entrevista semi-

estruturada e, a partir dos resultados dos questionários, descreveram as práticas docentes, 

gravadas previamente em vídeo, para caracterizar concepções de ciência e ensino de 

professores de ciências. Essa metodologia permitiu a construção dos modelos didáticos 

pessoais desses professores e os obstáculos para a implementação de uma proposta inovadora. 

Além disso, Cohen e Manion (1980) determinaram uma série de estratégias de 

triangulação de dados que auxiliam na corroboração de resultados encontrados em uma 

pesquisa qualitativa. Assim, buscando alinhar com as referidas pesquisas, utilizaremos a 

chamada “Triangulação Metodológica”, que é representada pela diversidade de instrumentos 

de pesquisa e dos registros no momento de construir os dados, consistindo, assim, na 

utilização de diferentes métodos de estudo em um mesmo objeto de pesquisa.  

Assim, usaremos elementos da pesquisa qualitativa para recolher os dados 

necessários para nossa análise. Para isso, utilizaremos uma triangulação na coleta de dados 

(gravações, entrevistas e relatos), acreditando que, desta forma, poderemos obter dados e 

conclusões as mais fiéis possíveis, buscando minimizar as subjetividades inevitáveis nas 

pesquisas qualitativas. De fato, a triangulação de ferramentas de coleta de dados permite uma 

maior confirmação e/ou refutação dos dados (PORLÁN; RIVERO; MARTÍN, 1997). Nessa 

perspectiva, os autores destacam que a observação, as entrevistas, os informes escritos 

(diários e planejamentos) e os questionários são algumas das possibilidades de coletadas de 

dados para tratar as concepções dos professores.  
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Desta forma, pretendemos considerar os múltiplos métodos de coletas de dados, 

lançando mão, nesta pesquisa, de entrevistas semi-estruturadas; relatos escritos de cada 

professor pós-aulas do curso de formação; gravações de vídeo das aulas do curso de 

formação. Esses dados estão focados em momentos distintos dos professores dentro do grupo. 

As entrevistas foram realizadas quando implementavam as propostas na Educação Básica; os 

vídeos das aulas e os relatos focam a preparação e implementação do curso de formação de 

professores, quando eles refletem sobre a sua prática para poderem contribuir de maneira 

significativa na formação de seus pares, explicitando, assim, os saberes desenvolvidos durante 

a implementação no ensino médio. 

 

3.2.1 Entrevistas semi-estruturadas 

 

Segundo Triviños (1987), a entrevista semi-estruturada define-se como “aquela que 

parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à 

pesquisa, e que, em seguida, oferece amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses 

que vão surgido à medida que se recebem as respostas do informante” (p. 146). O autor 

destaca também que é um bom instrumento de coleta de dados, porque valoriza a presença do 

investigado, ao mesmo tempo em que oferece todas as perspectivas possíveis ao entrevistado 

alcançar a espontaneidade e a liberdade necessária, enriquecendo a investigação. Além disso, 

o investigador pode fazer uso dela diversas vezes, principalmente com a finalidade de obter o 

máximo de informações possíveis, mas também para avaliar as variações das respostas dos 

entrevistados em diferentes momentos. 

 Assim, foi realizada uma entrevista semi-estruturada em 2008/2009, com cada 

professor, antes de iniciarem a preparação do curso de formação de professores, quando ainda 

estavam implementando as propostas no Ensino Médio. Nessa ocasião, buscou-se levantar as 

concepções que os professores tinham sobre inovação curricular, inserção da física moderna, 

dificuldades na implementação, o trabalho com o grupo entre outras questões25. Essas 

entrevistas tiveram duração média de 30 minutos, foram transcritas utilizando principalmente 

o software Transana (2.30 for mac) e depois analisadas segundo as categorias. 

Contudo, apesar das entrevistas serem boas ferramentas de coleta de dados, 

acreditamos que possa haver uma interferência do meio, a partir do momento em que esses 
                                                
25 O protocolo dessa entrevista encontra-se no anexo. 
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professores que estão inseridos no grupo de pesquisa podem responder às questões com 

proposições que eles acreditam que esperamos que tenham, ou seja, respostas que atendem as 

nossas expectativas e que gostaríamos de escutar. Assim, acreditamos que os resultados 

dessas entrevistas podem estar comprometidos com um jogo de expectativas, uma vez que os 

professores sabem que trabalhamos com inovação curricular com a FMC. Por esse motivo, a 

coleta de dados também foi realizada utilizando outras ferramentas e com outro ponto de 

vista, que é no curso de formação de professores, observando o que eles fazem na sala de 

aula. 

 

3.2.2 Gravações das aulas em áudio e vídeo 

 

Segundo Erickson (1989), as filmagens reduzem as possibilidades de se incorrer em 

tipificações prematuras ou em desvios de análise. Além disso, elas permitem descrições mais 

detalhadas à medida que é possível revê-las diversas vezes, ou seja, é possível o regresso 

ilimitado aos acontecimentos, que, por sua vez, podem ser observados sob diferentes focos de 

atenção, em diferentes momentos, ampliando as perspectivas de análise. Ademais, as 

gravações permitem, também, conferir as interpretações realizadas pelo pesquisador no 

momento em que as ações se realizavam, além de fornecer o discurso dos sujeitos em sua 

íntegra. 

Assim, foram realizadas gravações das aulas ministradas pelos professores no curso 

de formação (cada curso foi ministrado por uma dupla de professores26 do grupo – 

Relatividade: Benjamin e John; Linhas Espectrais: Hugo e James; Partículas Elementares: 

Charlie e Jack). O curso teve cinco encontros de oito horas cada e ocorreram, 

respectivamente, nos dias 06 e 27 de fevereiro, 13 e 27 de março e 10 de abril de 2010. A 

finalidade foi captar, no momento da implementação, os elementos que pudessem caracterizar 

os obstáculos e os saberes desenvolvidos pelos professores quando realizavam a formação de 

multiplicadores (professores-cursistas). Com as gravações e os relatos por escrito das aulas do 

curso de formação, pode-se fazer um contraste entre aquilo percebido pelo pesquisador e 

aquilo que eles veem como importante para ser relatado.  

Os vídeos das aulas foram assistidos e separados em episódios que tinham, à 

primeira vista, evidências em potencial dos obstáculos ou dos saberes. Em seguida, foram 
                                                
26 Os nomes aqui listados são pseudônimos para garantir o anonimato dos sujeitos da pesquisa. 
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transcritos e, novamente, foram assistidos para um refinamento mais detalhado para que, 

assim, fossem considerados como dados.  

No caso das aulas gravadas, acreditamos que há a manifestação de quando eles 

(professores do grupo) são professores de professores. Ou seja, o contexto da formação de 

multiplicadores pode contribuir para a explicitação de saberes que foram desenvolvidos 

durante a implementação. Por isso, os vídeos das aulas parecem-nos boas fontes de dados.  

 

3.2.3 Relatos escritos 

 

Esses relatos se enquadram na classe de documentos que são “quaisquer materiais 

escritos que possam ser usados como fonte de informação sobre o comportamento humano” 

(PHILLIPS, 1974, p. 187, apud LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 38). O objetivo dessa coleta foi 

tentar resgatar, do ponto de vista dos professores, quais foram os principais momentos das 

aulas do curso que merecem destaque. Eles foram redigidos momentos depois do término das 

mesmas, para que assim os professores pudessem recordar dos principais aspectos da aula. 

Isso porque, segundo Marcelo (1987), “os processos de verbalização são válidos quando o 

tempo transcorrido entre o pensamento e a verbalização é pequeno. Isso quer dizer que os 

dados ainda se situam na memória a curto prazo” (p. 124). Os relatos realizados pelos 

professores contêm entre uma e das páginas e foram analisados, segundo as categorias, com o 

auxílio do software Atlas TI. 

Desta forma, acreditamos que conseguimos delimitar, das diversas formas possíveis, 

as evidências que nos auxiliem na investigação com os obstáculos encontrados pelos 

professores e os saberes desenvolvidos no contexto da inserção da Física Moderna e 

Contemporânea. O esquema a seguir sintetiza nossa forma de pensamento, que relaciona as 

ferramentas de coleta de dados com os objetivos da investigação. 
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Figura 2 - Relação entre os dados e a análise. 

 

 

3.3 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os sujeitos de nossa investigação, como anunciamos anteriormente, foram seis 

professores da rede pública estadual da cidade de São Paulo, que trabalham em escolas 

lecionando física no Ensino Médio, em diversas regiões da cidade. Todos eles, desde 2007, 

vêm realizando a inserção da FMC em suas classes de 1ª, 2ª ou 3ª série do Ensino Médio. São 

todos licenciados em física e lecionam essa disciplina, no mínimo, há sete anos.  

Exceto um dos professores, os demais vieram para o grupo a partir de uma chamada 

feita pela Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP) da Secretaria Estadual de 

Educação do Estado de São Paulo, selecionando professores para trabalhar com proposta de 

FMC na sala de aula do Ensino Médio, conjuntamente com pesquisadores da Faculdade de 

Educação da USP. O processo de seleção consistiu da análise de currículo, entrevista e relato 

(dizendo o que ele – candidato - pensava sobre a inserção da FMC no Ensino Médio e porque 

gostaria de trabalhar nessa perspectiva e integrar o grupo). Nessa ocasião, foram selecionados 

seis professores de física, porém dois deles desistiram logo no primeiro mês. Para ocupar uma 

das vagas, foi convidado um professor da formação original do grupo, que teve um papel 

importante, pois auxiliou muito na transição entre os dois grupos. A outra vaga foi 

Obstáculos 

Saberes 

Entrevistas semi-estruturadas - ESE 

Relatos escritos - RE 

Gravações de aulas do curso - AFP 
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completada com um professor que participou de um curso de formação com a FMC em 

versões anteriores. 

É importante ressaltar que, segundo o relato dos próprios professores selecionados, 

eles foram atraídos para o grupo pela questão de trabalhar a FMC na sala de aula, ou seja, 

tinham vontade de inseri-la, porém não sabiam como. Por isso, acreditamos que esses 

professores são diferenciados, devido ao interesse e vontade de implementar conteúdos 

modernos em suas aulas de física, vendo no grupo uma oportunidade concreta de realizar esse 

trabalho. Isso está na direção que Carvalho (2004) enfatiza sobre a implementação de novas 

propostas e a participação de professores. “Nenhuma mudança educativa formal tem 

possibilidade de sucesso se não conseguir assegurar a participação ativa do professor, ou seja, 

se, de sua parte, não houver vontade deliberada da aceitação e aplicação dessas novas 

propostas de ensino” (p. 8). 

Assim, esses professores participaram de forma ativa na elaboração das propostas, 

construindo atividades didáticas para a inserção da FMC e também são colaboradores e 

agentes de investigações acerca da temática. Nesse caso, pode-se perceber três níveis de 

interação desses professores com os materiais e propostas de sequências desenvolvidas. No 

primeiro nível, eles implementam e avaliam as propostas, sua intervenção na estrutura da 

propostas é quase nula. No segundo nível, realizam o mesmo processo do primeiro, porém 

propõem novas atividades e, ou pequenas mudanças na sequência dos conceitos. Já no 

terceiro nível, eles elaboram, implementam e avaliam as propostas, ou seja, desenvolvem, 

desde o início, uma nova proposta com tópicos de FMC. De uma forma ou de outra, todos os 

seis professores passaram pelos três níveis, em maior ou menor grau. 

Desta forma, percebe-se que os professores aqui não são concebidos como meros 

implementadores de propostas. Eles desenvolveram, implementaram, avaliaram e 

reestruturaram a partir de suas intervenções em sala de aula, possibilitando uma maior 

garantia de sucesso, ou seja, eles foram os norteadores das propostas, pois ressaltavam o que 

teria chance de ser aceito pelos estudantes e possível de ser desenvolvido em sala de aula. 

Assim, eles são considerados sujeitos que pensam, têm experiências profissionais e pessoais, 

que influenciam na implementação dessas propostas. E ainda, eles avaliam e adaptam as 

propostas para atenderem, da melhor maneira possível, seus estudantes, contribuindo ainda 

mais para a aprendizagem deles (SHAVELSON; STERN, 1981).  

Assim, a presença deles, tanto na confecção quanto na implementação, foi muito 

importante para a legitimação do curso, fazendo o vínculo entre a realidade dos estudantes, da 
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sala de aula e das escolas com as propostas. Talvez isso possa ser um dos primeiros indícios 

do sucesso das propostas. 

Além disso, esses professores são casos de sucesso da implementação da FMC no 

Ensino Médio. Por isso, justifica-se o ato de escutar a fala deles e tentar entender o que eles 

dizem sobre o processo de superação dos obstáculos, relacionado ao desenvolvimento de 

saberes nesse processo de superação. 

Percebe-se, assim, a importância da formação de grupos de pesquisa envolvendo 

professores da Educação Básica. Isso possibilita, principalmente no caso das inovações 

curriculares, diminuir a distância entre as Universidades e as escolas, permitindo a 

sobrevivência da nova proposta no ambiente escolar, pois desempenharam um papel de suma 

importância, principalmente quando se pensa na estruturação de atividades e na sequência.  

Todavia, a amostra de seis professores pode auxiliar no estudo de casos maiores, 

como, por exemplo, quando se quer fazer uma formação em grupos maiores ou formação 

inicial de professores e servir de inspiração de investigações com outros grupos em contextos 

distintos. 

A seguir, são descritos os principais aspectos relacionados ao perfil desses 

professores que possam contribuir na análise dos dados. Os nomes dos professores são 

fictícios,27 garantindo a privacidade dos sujeitos da investigação. 

 

Participante Tempo de 

magistério 

Formação acadêmica Nível de 

ensino que 

atua 

Disciplinas 

que leciona 

Séries 

 Hugo 14 anos Licenciado em Física. 

Mestrado em História 

das Ciências. 

Doutorando, desde 

2011, em ensino de 

Ciências (Física). 

 

Ensino Médio Física 1ª; 2ª e 

3ª e 

EJA 

James 18 anos Licenciado em Física. Ensino Médio Física 1ª; 2ª e 

                                                
27 Os nomes foram inspirados em um seriado de TV que teve grande influência no momento em que a pesquisa 
estava sendo realizada. 
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Mestrado em Ensino 

de Ciências (Física). 

Doutorando, desde 

2011, em Ensino de 

Ciências (Física). 

 

3ª 

Charlie 27 anos Licenciado e Bacharel 

em Física. Mestrado 

em Física Aplicada. 

 

Ensino Médio Física e 

Matemática 

1ª; 2ª e 

3ª 

Jack 15 anos Licenciado em Física. 

Mestrado em Ensino 

de Ciências (Física). 

 

Ensino Médio 

Ensino 

Fundamental 

Física 

Ciências 

2ª 

5ª, 7ª e 

8ª 

Benjamin 7 anos Licenciado e Bacharel 

Física. Mestrado em 

Física Aplicada. 

 

Ensino Médio Física 1ª; 2ª e 

3ª 

EJA 

John 10 anos Licenciado em Física. 

Mestrando em Ensino 

de Ciências (Física). 

Ensino Médio 

Ensino 

Fundamental 

Física 

Ciências 

1ª; 2ª e 

3ª 

5ª; 6ª, 

7ª e 8ª 

Quadro 10 - Características dos professores sujeitos da pesquisa. 

 

 

3.4 A METODOLOGIA DA ANÁLISE 

 

Buscamos na literatura uma metodologia de análise que melhor se adequasse e 

contribuísse de forma significativa para o desenvolvimento da pesquisa, tornando os dados 

mais compreensíveis, produzindo maiores significados sobre eles. Essa busca nos levou à 

Análise Textual Discursiva (ATD), uma metodologia bastante utilizada ultimamente em 

pesquisas no ensino de ciências, que visa a interpretação e sistematização dos resultados 
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(TORRES et al., 2008; GEHLEN, 2009; GONÇALVES, 2009; CIRINO; SOUZA, 2010; 

MASSENA, 2010). 

A ideia central dessa metodologia é produzir compreensão sobre o tema da 

investigação a partir de textos28 já existentes ou que são produzidos a partir de entrevistas, 

observações, depoimentos e outros. Assim, ao ler, o pesquisador já realiza uma interpretação 

do texto, atribuindo significado que depende de seus conhecimentos, intenções e corpo teórico 

(MORAES; GALIAZZI, 2007). 

A Análise Textual Discursiva pode ser compreendida como um processo de auto-
organização de construção de compreensão em que novos entendimentos emergem a 
partir de uma sequência recursiva de três componentes: a desconstrução dos textos 
do “corpus”, a unitarização; o estabelecimento de relações entre os elementos 
unitários, a categorização; o captar o emergente em que a nova compreensão é 
comunicada e validada (MORAES; GALIAZZI, 2007, p. 12). 

 

A unitarização é o recorte que é feito no texto original (corpus) em unidades de 

sentido que devem ter relação com o fenômeno investigado, gerando unidades de análise que 

levam em conta o contexto. O texto é então desconstruído, produzindo uma “desordem a 

partir de um conjunto de textos ordenados” (MORAES; GALIAZZI, 2007, p. 21). Contudo, é 

importante que, nesse processo de fragmentação, as ideias do sujeito da pesquisa possam ser 

mantidas. Por isso, é essencial que alguns elementos anteriores e posteriores sejam incluídos, 

permitindo que a unidade de análise não fique fora de seu contexto. Essas unidades de análise 

são, então, agrupadas, segundo alguma semelhança ou relações entre elas, dando origem às 

categorias. Em seguida, são elaborados textos descritivos e interpretativos (metatextos) acerca 

dessas categorias, procurando dar significado às unidades. 

O processo de categorização corresponde a uma organização, ordenamento e 

agrupamento de conjuntos de unidades de análise, no sentido de reunir o que é comum, que 

tem elementos semelhantes, buscando sempre expressar novas compreensões dos fenômenos 

investigados (MORAES; GALIAZZI, 2007). Entretanto, quando se tem as categorias de 

análise – categorias a priori – a separação das unidades de análise já é realizada de acordo 

com essas categorias. “O método de categorização mostra que a análise textual qualitativa 

pode utilizar na sua construção de novas compreensões dois tipos de categorias: categorias ‘a 

priori’ e categorias emergentes” (MORAES; GALIAZZI, 2007, p. 25).  

                                                
28 Segundo os autores, o termo texto, além do seu sentido como produção escrita, deve ser compreendido 
também num sentido amplo, incluindo todos os tipos de expressões linguísticos. 
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No caso desta investigação, apesar de já existirem algumas das categorias, não se 

pode dizer que foram totalmente a priori, porque, embora a ideia das categorias já circulava 

no grupo de pesquisa há algum tempo, eram consideradas “protoideias”, pois ainda não 

tinham qualquer base teórica, tampouco fundamentação; eram apenas uma percepção coletiva. 

Contudo, depois de aprofundamentos teóricos, encontrou-se respaldo nas ideias de Astolfi 

(1993) e Brousseau (1986) sobre os obstáculos didático-pedagógicos e também na literatura 

da área, com investigações sobre crenças, dificuldades e concepções de professores em 

processos de inovação (PÓRLAN; RIVERA; MARTÍN, 1997; 1998; JIMÉNEZ PÉREZ; 

WAMBA, 2003; BEJARANO; CARVALHO, 2003; LOTTER, 2004; HENZE et al., 2008). 

Assim, as categorias são fruto das ideias que estavam latentes no grupo com a intersecção da 

literatura. Nesse sentido, encontramos nos estudos de Porlán, Rivera e Martín (1998) e 

Jiménez Pérez e Wamba (2003), ideias congruentes àquelas utilizadas nesta investigação, que 

partem da noção de obstáculos didático-pedagógicos de Astolfi (1993) para investigar 

obstáculos e concepções de professores. 

Desta forma, chegamos às seguintes categorias: falta de domínio do conteúdo; 

metodologia tradicional de ensino; avaliação tradicional; organização rígida das 

atividades; currículo tradicional. O mérito das categorias se dá pelo uso na análise que é 

feito delas e, ainda, na construção de subcategorias a partir do olhar sobre os dados. 

Além disso, não trabalhamos com as categorias acreditando que elas são únicas. Ao 

contrário, buscamos nos dados novas categorias que, no entanto, não foram encontradas. 

Contudo, a partir da visita aos dados, foi possível elaborar subcategorias, que contribuíram 

para compreensão do fenômeno investigado. 

Essas categorias, ao nosso ver, são partes de uma estrutura maior, o grande obstáculo 

a ser superado em movimentos de reforma educacional. A esse obstáculo, chamamos de 

tradição do ensino de física. A superação desse obstáculo se dá por partes, quando os 

professores conseguem transpor as barreiras oferecidas pelas partes (falta de domínio do 

conteúdo, metodologia tradicional de ensino, avaliação tradicional, organização rígida das 

atividades e currículo tradicional). 

 Essa tradição do ensino de física é reflexo das representações e concepções, que são 

fontes de resistência a mudança, que os professores têm sobre ensino, aprendizagem e outros 

aspectos que são construídos ao longo do tempo de formação, podendo ser considerado 

também aquele tempo que passou dentro de seu ambiente de trabalho, antes mesmo de se 

tornar docente (TARDIF, 2002). Essa posição é corroborada por Jiménez Pérez e Wamba 
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(2003), quando concluem em sua investigação que os obstáculos didático-pedagógicos são 

fruto das concepções construídas pelos professores em diferentes contextos de aprendizagem, 

como a família, a escola e o trabalho. Nesse sentido, a tradição do ensino de física é um 

obstáculo para a inserção da FMC, porque o professor tem que romper com a visão de 

docência que construiu durante toda sua vida escolar (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2001). 

Desta forma, percebe-se que os professores estão imersos em representações que, para 

eles, são coerentes dentro da perspectiva dos conteúdos tradicionalmente abordados na sala de 

aula da Educação Básica. No entanto, quando eles são chamados a inovar, são essas 

representações e concepções que serão obstáculos para o processo de inovação, como é o caso 

da inserção da FMC. 

Contudo, acreditamos que essa tradição do ensino de física tem um viés que é da 

própria área de conhecimento, que é considerada paradigmática29, uma área que tende a 

procurar uma demarcação clara entre o que é ciência e o que não é. Isso reflete no professor 

de física no sentido dele distinguir aquilo que é física daquilo que não é. Assim, há um 

consenso de como ensinar e aprender física, pois percebe-se que, com os quatro livros-textos 

(manuais) básicos da graduação30, Física I, II, III e IV, tem-se todo o conteúdo que um físico 

deve saber, naquele jeito, naquela ordem. Segundo Kuhn citado por Zylbersztajn (1998, p. 9), 

essa seria “talvez a característica mais extraordinária da educação científica, característica que 

é levada a um ponto desconhecido noutros campos de atividade criativa, seja a de se fazerem 

com manuais, obras escritas especialmente para estudantes”. Isso reforça a ideia de que o 

indivíduo que quiser entrar para a comunidade científica deve iniciar seus estudos por esses 

manuais, que se manifestam nos livros-textos. 

Consequentemente, isso alimenta um paradigma da área que está relacionado em 

como um indivíduo entra para ela, como uma espécie de ponte que ele deveria atravessar para 

ter acesso a ela. Olhando para o trabalho de Kuhn (1976), pode-se perceber essa demarcação 

claramente, quando ele declara que 

O fato de estar baseada quase exclusivamente em manuais não é tudo que há de 
específico na educação científica [...]. Mesmo livros que estão em concorrência para 
serem adotados em um mesmo curso científico diferem sobretudo só no nível de 
apresentação e nos pormenores pedagógicos e não no conteúdo ou conjunto das 
idéias [...]. Aparentemente os cientistas estão de acordo sobre o que é que cada 
estudante deve saber da matéria. Essa é a razão que explica por que, na preparação 

                                                
29 Segundo a concepção de Thomas Kuhn. 
30 Esses livros textos são aqueles mais utilizados nas graduações em física, como Haliday, Tipler, Moysés e 
outros. Eles têm basicamente a mesma ordem com os mesmos conteúdos, diferindo apenas nas abordagens, 
principalmente no formalismo matemático. 
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de um currículo pré-profissional, eles podem usar manuais em vez duma 
combinação eclética de originais de investigação [...] (p. 49 apud ZYLBERSZTAJN, 
1998, p. 9). 

 

Nesse sentido, percebe-se que há um paradigma instituído para o ensino de física, 

tanto na graduação quanto na Educação Básica. A manifestação disso são os livros-textos, que 

diferem pouco em sua estrutura, mas são iguais em sua essência. Além disso, Zylbersztajn 

(1998) destaca que, na perspectiva kuhniana, o processo de formação de novos membros de 

uma comunidade científica (educação científica) é rígida e pautada na padronização de 

problemas que constam nos livros-textos. 

Os cientistas não formam, evidentemente, a única comunidade profissional que 
adquire pela educação um conjunto de padrões, instrumentos e técnicas que mais 
tarde usam no seu próprio trabalho criativo. Porém uma rápida vista de olhos pela 
pedagogia científica sugere que ela pode induzir uma rigidez profissional 
praticamente impossível de alcançar noutros campos, exceto na Teologia [...] (p. 9). 

 

Os problemas citados por Zylbersztajn e suas resoluções são aqueles que a 

comunidade científica acredita serem necessários para que o indivíduo possa inserir-se no 

paradigma vigente da área. Esse fato acontece tanto com os alunos do bacharelado quanto da 

licenciatura. Segundo Kuhn (2003), esses problemas padrões seriam os exemplares, que 

trazem a ideia de paradigma no sentido restrito, que são 

[...] às soluções concretas de problemas que os estudantes encontram desde o início 
de sua educação científica, seja nos laboratórios, exames ou no fim dos capítulos dos 
manuais científicos. Contudo, devem ser somados a estes exemplos partilhados pelo 
menos algumas das soluções técnicas de problemas encontráveis nas publicações 
periódicas que os cientistas encontram durante suas carreiras como investigadores. 
Tais soluções indicam, através de exemplos, como devem realizar seu trabalho 
(KUHN, 2003, p. 234). 

 

Esses problemas exemplares, segundo o autor, tem uma função importante na 

educação científica do estudante, pois, ao resolver esses problemas, ele está aplicando, de 

forma adequada, as leis físicas. Assim, novos problemas são encarados como análogos 

àqueles resolvidos anteriormente, que é o processo similar ao que acontece nos períodos de 

ciência normal (KUHN, 2003). 

Do mesmo modo, a técnica de apresentação dos assuntos, característica dos manuais 
científicos não é a mesma que nos outros campos [...] Pelo contrário, esses livros 
apresentam, desde o começo, soluções concretas de problemas que a profissão aceita 
como paradigmas, e então pede-se aos estudantes que, quer usando um lápis e papel 
quer servindo-se dum laboratório, resolvam por si mesmo problemas modelados à 
semelhança, na substância e no método, dos que o livro lhes deu a conhecer [...] 
Embora o desenvolvimento científico seja particularmente produtivo em novidades 
que se sucedem, a educação científica continua a ser uma iniciação relativamente 
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dogmática a uma tradição pré-estabelecida de resolver problemas, para a qual o 
estudante não é convidado e não está preparado para apreciar (KUHN, 1979, p. 50, 
apud ZYLBERSZTAYN, 1998, p. 9). 

 

De fato, o que se percebe na graduação (licenciatura ou bacharelado) é que o ensino 

é pautado na resolução exaustiva de problemas padrões e o estudante que obtém sucesso é 

aquele que consegue solucionar sozinho problemas análogos. Consequentemente, o professor 

reproduz esse paradigma na Educação Básica, acreditando que está formando cientistas nesse 

nível de ensino, o que não é o objetivo dessa etapa do ensino.  

Isso reflete na concepção dos professores de física da Educação Básica, à medida que 

eles acreditam que o ensino de física é pautado somente na resolução de problemas 

exemplares (didática intuitiva dos professores). Outras formas de abordar a física no Ensino 

Médio não seriam legítimas, pois estariam fora desse paradigma, criando, assim, uma barreira 

para qualquer tipo de inovação no ensino de física.31 

Assim, como a física é uma área paradigmática, parece existir indícios de como se 

deve também ensiná-la, algo como uma tradição, um jeito único que deve ser ensinado. Desta 

forma, o professor, por ter passado um longo tempo dentro desse paradigma, acredita que esse 

é o único e bom jeito de se ensinar a física, ou seja, o professor  “ensina, sobretudo, como foi 

ensinado e, quando se tem uma certa prática, resulta extremamente difícil mudar” 

(MELLADO, 2003, p. 348). 

A percepção de que existe uma tradição na forma de se ensinar física manifesta-se 

como obstáculo quando o professor não consegue modificar sua prática, fortemente baseada 

no tradicionalismo, com excessivo foco no conteúdo, pautada, muitas vezes, na resolução de 

exercícios por meio de aplicação de equações matemáticas, que não há muito significado 

físico para os estudantes. Além disso, o professor, em alguns casos, não percebe que o 

currículo é uma construção, um caminho a ser seguido que pode ser modificado. Assim, ele 

deixa de perceber que na sala de aula o aspecto mais importante é a aprendizagem do 

estudante e não o “fechamento” da matéria/conteúdo e o cumprimento do currículo. Por isso, 

vemos que há uma relação entre as diversas categorias de obstáculos que trataremos na 

análise dos dados, que fazem parte de um todo, a tradição do ensino de física. 

Tardif (2002) também dá indícios dessa tradição quando trata da característica dos 
                                                
31 As inovações no ensino de física podem ser encaradas como uma forma análoga aos períodos de revoluções 
científicas na perspectiva kuhniana, pois as inovações na perspectiva metodológica derrubam o paradigma 
vigente do ensino, que é aquele pautado na resolução de problemas exemplares, passando a utilizar diversos 
recursos, como textos e atividades lúdicas. 
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saberes docentes, que é a temporalidade. Isso porque o professor, por ter ficado um longo 

período inserido em seu ambiente de trabalho, mesmo antes de se tornar professor, constrói 

toda uma bagagem de conhecimento e experiências vivenciadas na formação. Desta forma, a 

maneira de ensinar, a estruturação do currículo, os métodos de avaliação são passados como 

se fossem uma herança genética. 

Assim, as categorias a seguir, ao nosso ver, passam por uma percepção de que existe 

uma tradição do ensino de Física, que se manifesta na forma de ensinar (abordagem, 

conteúdo), na maneira de conceber o currículo, no objetivo da avaliação e como fazê-la, até 

mesmo na forma de compreender a natureza da ciência. Essas categorias são consideradas a 

priori como obstáculos, mas somente ao final da análise é que, de fato, poderemos concluir se 

são realmente obstáculos. 

A seguir, representamos, por meio de um esquema, aquilo que chamamos de 

tradição do ensino de física. Concebemos que esse esquema se aproxima de uma teia, com 

os obstáculos em cada ponto estruturante da teia. Assim, quando um deles sofre uma 

modificação, os outros também sentem, pois estão todos interligados. À medida que se 

caminha para as extremidades, há um aumento no obstáculo. 

 
Figura 3 - Estrutura da tradição do ensino de física. 

 
 

A superação dos obstáculos é uma forma de romper com os modos de atuação do 

professor na escola, já consagrados pela tradição. O primeiro passo para a superação do 
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grande obstáculo, tradição do ensino de física, é estar disposto a inovar, rompendo com a 

tradição. Essa seria a inércia inicial a ser vencida. Depois desse primeiro passo, os obstáculos 

começam a aparecer. 

Esse grande obstáculo, relacionado com a pré-disposição em inovar, reverbera com 

as ideias de Huberman (2000) sobre as fases de desenvolvimento profissional. Esse autor 

destaca que em uma das fases do professor (fase 3: diversificação), que é o período no qual o 

professor está susceptível a experimentar novas abordagens, novos materiais para suas aulas. 

Assim, o professor estaria modificando suas concepções, rompendo com a tradição, a partir 

do momento em que estaria experimentando novas abordagens, novas sequências, elaborando 

seu próprio currículo.  

A seguir, discutiremos cada uma das hipóteses de obstáculos, buscando mostrar até 

que ponto consideramos, de fato, como obstáculos. A esses obstáculos passaremos a chamar 

de obstáculos didáticos-pedagógicos (ASTOLFI, 1993; BROUSSEAU, 1986), pois são 

oriundos de práticas de ensino e/ou hábitos didáticos presentes no sistema de ensino. Assim, o 

que procuramos é mapear as concepções dos professores que se tornam obstáculos que não 

permitem que ele perceba outras opções quando se pensa em inovar. Para isso, separamos em 

cinco categorias como possíveis obstáculos. Cada uma delas apresenta-se dividida em 

subcategorias, que emergiram de visitas aos dados coletados, principalmente das entrevistas. 

 

• Falta de domínio do conteúdo: Consideramos esses aspectos como 

obstáculos, porque acreditamos que o professor, por ter passado muito tempo 

inserido em uma perspectiva que enfatiza o conteúdo (no sentido restrito), 

principalmente aquele focado no formalismo matemático, cria representações 

e concepções de que não é possível ensinar a FMC, devido ao alto grau de 

sofisticação matemática. Além disso, o conteúdo torna-se obstáculo a partir 

do momento em que o professor tem uma concepção simplista do processo de 

ensino-aprendizagem, achando que, para ensinar, basta conhecer bem o 

conteúdo e ter um pouco de experiência, que reflete uma concepção de ensino 

como um ato de transmissão de conhecimento. Isso se deve ao fato de que a 

tradição do ensino de física leva o professor a crer que o ensino de física 

deve ser focado na resolução de exercícios numéricos (chamados de 

problemas de lápis e papel), que são os problemas exemplares, demonstração 
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de equações e em todo formalismo matemático, o que não é possível com a 

FMC. Assim, o professor não consegue perceber que a fenomenologia e os 

conceitos são muito ricos e possíveis de serem explorados com esses tópicos, 

deixando-o apenas para o conteúdo. Contudo, mesmo aqueles tópicos de 

FMC que têm um formalismo matemático ao alcance dos estudantes, 

dificilmente são inseridos, porque o professor não tem referentes que sirvam 

como espelho para que se desenvolvam exercícios ou problemas numéricos, 

como acontece com os conteúdos já inseridos na sala de aula. Ademais, a 

ênfase dada ao conteúdo específico pode restringir o professor na elaboração 

de metáforas e analogias que auxiliam o aluno na compreensão do conceito e, 

também, não permitindo discutir sobre aspectos sociais, tecnológicos e 

científicos em torno de determinados conceitos. Desta forma, nessa categoria 

serão enquadrados os dados que serão evidências de obstáculos relacionados 

ao conteúdo de FMC, no sentido de indicar as concepções e/ou 

representações dos professores que podem ser barreiras para a inserção das 

propostas de FMC. Separamos nas seguintes subcategorias: falta de 

conhecimento específico, que pode levar a erros conceituais, barreiras para 

criação de recursos de ensino (atividades, analogias, metáforas) e estagnação 

no desenvolvimento da proposta; formação focada no conteúdo, que pode 

criar obstáculo para o desenvolvimento da proposta à medida que enfatiza o 

formalismo matemático em detrimento à fenomenologia e discussões 

conceituais, levando a uma aula focada no professor (dialógica e dogmática);  

falta de referente, isto é, o professor não tem qualquer referência de 

problemas exemplares a serem resolvidos em sala de aula com a FMC, como 

acontece com outros conteúdos, por exemplo, fazer E=hf igual a F=ma; 

simplificação matemática e/ou do formalismo, que está relacionada à 

concepção de que o conhecimento da física escolar incorpora versões 

meramente simplificadas em termos do formalismo em relação àqueles na 

graduação. Como não é possível realizar a simplificação com a FMC, não é 

possível de inseri-la no Ensino Médio. 

 

• Metodologia tradicional de ensino: Essa categoria está intimamente 

relacionada à anterior, uma vez que a metodologia que predomina no ensino 
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de física é aquela que enfatiza o conteúdo com resolução de problemas de 

lápis e papel. Nessa perspectiva, o professor é aquele que “transmite” o 

conhecimento ao estudante. Esse é um dos grandes obstáculos a ser superado, 

pois o professor teve boa parte de sua formação imerso nesse tipo de 

metodologia e, por isso, ele acredita que é a forma “normal” de se ensinar. 

Além disso, pode levar a concepção que, como ele (professor) aprendeu desta 

maneira, seus estudantes também poderão aprender. Esse aspecto reforça 

ainda mais a tradição do ensino de física, no sentido de que pode ter um 

relativo consenso entre os professores de que ensinar física é ensinar a 

resolver exercícios através de equações e que só aprende aquele indivíduo 

que trabalha exaustivamente na resolução de uma quantidade considerável 

deles (paradigma do ensino de física – prática pautada na resolução de 

problemas exemplares). Isso leva à concepção de que trabalhar com textos ou 

fazer discussões conceituais sobre os fenômeno não é ensinar física. Além 

disso, essa visão reforça ainda mais o papel do professor como aquele que 

detém o conhecimento, com as aulas expositivas, focadas exclusivamente nas 

suas explicações. O estudante torna-se, assim, um mero receptor de 

informações. Desta forma, a mudança na abordagem para ensinar a FMC é 

um grande obstáculo, uma vez que não é possível utilizar a mesma 

metodologia do enfoque conteudista, pois esbarra-se no formalismo 

matemático e nos conceitos abstratos desses tópicos. Assim, essa categoria 

foi dividida em: aula centrada no professor, uma vez que é difícil para esse 

profissional não ter o “comando” da turma, tendo uma aula expositiva e 

escasso uso de atividades, já que as aulas com abordagem conteudista quase 

não utilizam atividades, ficam centradas somente nas exposições de conteúdo 

pelo professor, não utilizando, por exemplo, recursos como experimentos, 

textos e novas tecnologias.  

 

• Avaliação tradicional: Esse é um dos aspectos mais sensíveis no 

gerenciamento do sistema de ensino, pois é através dele que o professor tem 

indícios da aprendizagem dos estudantes. Contudo, ao se pensar na tradição 

do ensino de física, a avaliação é realizada, comumente através de provas ou 

lista de exercícios que estão estruturados na resolução de problemas 
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exemplares. No entanto, quando se pensa na FMC, essa forma de avaliar 

torna-se um obstáculo, à medida que a estrutura matemática sofisticada desse 

conteúdo não permite que o estudante seja avaliado, necessitando, assim, de 

uma mudança na forma de pensar a avaliação. Isso, muitas vezes, faz com 

que os professores não tentem inserir a FMC no Ensino Médio, porque não 

saberão como avaliar seus alunos. Como a inserção da FMC necessita de 

abordagens diferenciadas, é preciso que o professor pense também como 

poderá avaliar seus alunos, algo que não está muito habituado a realizar, 

produzindo uma resistência à mudança. Assim, torna-se um obstáculo ao 

professor quando ele é solicitado a avaliar a aprendizagem de seus alunos 

utilizando outras ferramentas que não são somente a resolução de problemas 

e exercícios, uma vez que esses são os parâmetros que ele tem para avaliar a 

aprendizagem. Nesta categoria, então, serão incorporadas aquelas evidências 

que apontam para as concepções do professor sobre avaliação. Como avaliar? 

Para que avaliar? O que avaliar? Questões dessa natureza podem fazer 

emergir concepções dos professores sobre o processo de avaliação e, assim, a 

formação de um obstáculo quando esse profissional é solicitado a avaliar os 

estudantes em uma proposta inovadora. Assim, pode-se separar esse 

obstáculo em: concepção tradicional da avaliação, o que não permite ao 

professor avaliar, por exemplo, as habilidades desenvolvidas pelos 

estudantes; objetivo da avaliação, indicando que ela só serve para 

classificar, aprovar ou reprovar e atribuir uma nota ao estudante, deixando de 

contribuir para reorientação da sua prática, deixando de dar um respaldo 

sobre o processo de ensino-aprendizagem; avaliação como métrica, quando 

o  professor concebe a avaliação somente como meio de classificação e 

seleção, estabelecendo uma escala de valores numéricos para aprovar ou 

reprovar os estudantes. 

 

• Organização rígida das atividades: Relacionado diretamente com a 

metodologia, esse aspecto se apresenta como obstáculo, porque, 

tradicionalmente, os professores procuram manter a sala organizada (carteiras 

ordenadas, alunos em silêncio, atentos à exposição do professor e anotando as 

informações nos mínimos detalhes), onde há pouca variação de atividades. 
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Na maioria das vezes, essas atividades são resoluções de exercícios 

numéricos e algumas atividades experimentais demonstrativas, que servem 

para comprovar ou verificar alguma lei física. Esse é o ambiente ideal para 

aprendizagem, segundo a tradição do ensino de física. No entanto, a 

inserção da FMC exige o uso de diversos recursos de atividades, como textos, 

vídeos, simulações, jogos e experimentos, necessitando de uma organização 

diferente na classe, com alunos discutindo textos entre si, desenvolvendo 

atividades experimentais, levantando hipóteses entre outras ações. Isso acaba 

exigindo do professor mais trabalho, atenção e mais variáveis de organização 

que, muitas vezes, eles não estão dispostos a mudar, principalmente devido a 

maior demanda de trabalho. Desta forma, a mudança de organização da sala, 

a forma de conduzir as novas atividades, seus objetivos e a relação com o 

todo não são muito atraentes aos professores e, por isso, criam uma barreira, 

gerando um obstáculo para as propostas inovadoras, como é o caso da FMC. 

Assim, aqui iremos tratar os obstáculos relacionados à prática do professor no 

desenvolvimento das atividades, principalmente àquelas ligadas ao 

gerenciamento da classe e da própria atividade. Professores que têm uma 

prática fortemente tradicional podem ter grandes dificuldades em desenvolver 

atividades que modifiquem a organização da sala (alunos trabalhando em 

grupos, discutindo suas hipóteses), que, muitas vezes, são exigidas pelas 

abordagem tratadas nas propostas. No início, tiveram dificuldades de manter 

a disciplina dos alunos no momento de realizar as atividades. Algumas 

atividades não foram desenvolvidas como o planejado, principalmente quanto 

ao enfoque. Algumas aulas foram desenvolvidas com o foco no tema 

deixando de lado a discussão dos alunos. Essas são algumas das observações 

que nos levaram a separar essa categoria em: gerenciamento da turma com 

as atividades e falta de objetivo da atividade.  

 

• Currículo tradicional: Muitas vezes, o professor tem uma concepção de um 

currículo fechado, em que a forma com que os tópicos estão colocados não 

pode ser modificada, pois corre-se o risco de perder o objetivo e a coerência 

dos conceitos. Isso pode levá-los a permanecerem, basicamente, atrelados ao 

encadeamento dado pelos livros didáticos. Além disso, em muitos casos, o 
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professor fica preso ao “fechamento” do currículo (principalmente quando se 

pensa nos exames dos vestibulares), deixando de se preocupar com a 

aprendizagem dos alunos, isso é denominado na literatura de reducionismo 

curricular. Desta forma, percebemos que há concepções dos professores sobre 

uma sequência correta para ensinar física, uma espécie de caminho natural, 

levando a uma organização rígida do currículo. Isso acaba tornando-se 

obstáculo para a inserção da FMC, pois, como esse caminho segue uma 

ordem cronológica das descobertas e desenvolvimentos de teorias, iniciando 

com Galileu e terminando com Maxwell, a FMC será sempre a última. Essa 

organização rígida do currículo torna-se um obstáculo para a FMC 

dificultando o professor a inovar, pois, em uma estrutura curricular como a 

brasileira, em que a grande maioria das escolas tem duas aulas semanais de 

física, dificilmente esses tópicos serão tratados. Por outro lado, se o professor 

acredita que a FMC tem um raciocínio muito abstrato e que para chegar, por 

exemplo, na dualidade onda-partícula, terá que tratar de forma ostensiva o 

que é onda e o que é partícula, isso também torna-se um obstáculo 

relacionado ao currículo, principalmente quando essa concepção reforça a 

necessidade de pré-requisitos para a inserção da FMC, tornando-se obstáculo 

para a inserção da FMC. Isso porque esses tópicos serão abordados somente 

quando os conteúdos de física clássica (conteúdos tradicionalmente tratados 

na sala de aula) forem abordados, o que dificilmente acontece, porque o ano 

letivo termina e os professores não cumpriram aquilo que haviam 

programado. Desta forma, os tópicos de FMC estão fadados a nunca serem 

abordados. Assim, serão enquadradas aqui as evidências que mostram que o 

professor não consegue pensar em um currículo sem pré-requisitos e também 

a necessidade de cumprir todo o currículo, sem pensar na aprendizagem 

(reducionismo curricular). A partir disso, separamos essa categoria em: 

necessidade de pré-requisitos e reducionismo curricular.  

 

O quadro a seguir sintetiza as nossas hipóteses de obstáculos e também suas 

subcategorias, que nos auxilia na compreensão dos dados como um todo. 
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Categorias Subcategorias 

Conteúdo 

- Falta de conhecimento específico do tema;  

- Formação focada no conteúdo; 

- Falta de referentes; 

- Simplificação matemática e, ou do formalismo. 
   

Metodologia 
- Manter as aulas centradas no professor; 

- Escasso uso de atividades (aulas expositivas). 

  

Avaliação 

- Concepção tradicional da avaliação; 

- Objetivo da avaliação; 

- Avaliação como métrica. 

  

Organização 
das atividades 

- Gerenciamento da turma com as atividades; 

- Falta de objetivo da atividade. 

  

Currículo 
- Reducionismo do currículo; 

- Necessidade de Pré-requisitos. 

Quadro 11 - Obstáculos dos professores e suas subcategorias. 

 
O que se pode perceber é que boa parte daqueles obstáculos destacados pelas 

observações do pesquisador são apontados pelo marco teórico. De certa forma, era de se 

esperar que isso acontecesse, pois o processo de inserção da FMC no Ensino Médio está na 

mesma dimensão dos trabalhos de referência do marco teórico, ou seja, das mudanças 

curriculares através da inovação. No entanto, o que pode diferenciar são os saberes que os 

professores desenvolveram para superar esses obstáculos ou como o grupo auxiliou para isso. 

Além disso, acreditamos que essas hipóteses de obstáculos são boas, pois se fossem 

simplesmente dificuldades elas poderiam ser superadas a partir do desenvolvimento do saber 

da formação profissional, o saber disciplinar e o saber curricular. No entanto, percebemos que 

essas hipóteses estão relacionadas às concepções, representações e crenças que os professores 

desenvolveram ao longo de sua vida pessoal, social e profissional e que não podem ser 

superadas apenas com a transmissão formal de saberes.  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A análise dos dados foi elaborada de modo a seguir a ordem cronológica da coleta de 

dados. Acreditamos que seja mais adequado para perceber a evolução e o desenvolvimento do 

professor, e evidenciar a superação dos obstáculos que se apresentam no decorrer das 

implementações e o desenvolvimento de saberes. Assim, iniciaremos com apresentação das 

entrevistas semi-estruturadas, depois os relatos escritos e, por último, as aulas do curso de 

formação de professores, buscando, sempre que possível, fazer a triangulação dos dados 

provenientes das ferramentas de coleta. 

Para poder distinguir os três instrumentos de coletas de dados, os momentos em que 

foram coletadas e também os professores sujeitos da tomada de dados, vamos utilizar alguns 

códigos que facilitam a leitura e a distinção. ESE será a entrevista semi-estruturada; nAFP 

serão as aulas do curso de formação de professores, onde n refere-se ao número da série de 

aulas, variando da 1ª a 5ª; nRE os relatos escritos, com n variando de 1º a 5º. Além disso, cada 

um desses códigos será acompanhado pelo nome do professor. Os nomes dos professores, 

como já dissemos anteriormente, são fictícios garantindo a privacidade dos sujeitos da 

investigação e também de outros professores que participaram dos cursos de formação 

continuada. 

O processo da análise iniciou-se com a leitura das entrevistas e dos relatos, que 

foram separando em fragmentos visando formar categorias. Nesse processo, começaram a 

aparecer as primeiras subcategorias. Em seguida, os vídeos das aulas foram vistos para que 

pudéssemos destacar os episódios pertinentes para as categorias, para, em seguida, serem 

transcritos e analisados. Somente depois de ler e reler as entrevistas e os relatos e ver os 

vídeos das aulas é que conseguimos fechar as subcategorias de análise. 

Assim, a análise que se segue está organizada em categorias e em subcategorias, 

permitindo uma visão mais detalhada dos obstáculos enfrentados pelos professores. Depois, 

buscaremos relacionar os saberes desenvolvidos pelos professores com estes obstáculos. Ao 

final, tentaremos responder ao problema da pesquisa colocado no início: Quais são os 

obstáculos didáticos que se apresentam aos professores no contexto da inovação curricular 
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com a inserção da FMC? Quais os saberes desenvolvidos pelos professores na superação dos 

obstáculos?  

Assim, primeiro trataremos as evidências e discussão sobre as manifestações dos 

obstáculos, para, em seguida, trazer indícios da superação parcial ou total, e o 

desenvolvimento de saberes manifestados em algum momento pelo professor. 

Para o aspecto dos saberes docentes, considera-se dois tipos ou níveis. O primeiro, 

denominado local, pois refere-se a saberes mais específicos do contexto e, por isso, são bem 

localizados, com tarefas bem definidas. Como exemplo, podemos citar o desenvolvimento de 

atividades para tratar um tema específico da FMC. Neste sentido, são saberes que os 

professores lançam mão somente no contexto da inovação com a física moderna. O outro 

nível, denominado de global, refere-se a saberes mais genéricos, com fronteiras menos 

definidas. Nesse caso, o saber tem maior plasticidade, sendo apto a ser utilizado em vários 

contextos, seja na inovação curricular, seja no ensino tradicional. Por exemplo, saberes 

desenvolvidos em relacionado à avaliação, envolvendo habilidades em avaliar os estudantes 

em diversos contextos. 

É importante frisar que em nossa abordagem os saberes, tanto locais como globais, 

são específicos para o ensino de física, diferentemente da concepção tratada por Tardif 

(2002), que aborda os saberes docentes de forma geral, no sentido de servir para professores 

de todas as áreas. 

A seguir, passaremos a apresentar as categorias de análise seguidas dos dados 

provenientes dos diversos instrumentos da pesquisa. 

 

4.1.1 Pré-disposição a inovar  

 

Talvez seja esta uma condição, mais do que um “saber” no sentido strito do termo. 

No entanto, a ideia de que os professores participantes da pesquisa se consideram 

predispostos a inovar como uma forma de motivação intrínseca, apareceu em vários 

momentos da tomada de dados. A pré-disposição em inovar pode ser vista no início das 

entrevistas, quando os professores respondem a pergunta: Quais os motivos que o levaram a 

participar do grupo? 
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Ah, a questão de trabalhar a Física Moderna (ESE - John). 
 
Sempre tive um interesse muito grande pela Física Moderna, desde 
a graduação [...], o que faz o olho brilhar é a Física Moderna [...], daí 
eu mandei o e-mail... (ESE - Benjamin). 
 
O que me atraiu é por ser da USP e por ser no laboratório de pesquisa 
de física e trabalhar com a Física Moderna e Contemporânea (ESE 
– Hugo). 
 
A gente que é professor sempre tá querendo se reciclar, né? Toda a 
oportunidade que você tem de reciclar, de aprender alguma coisa a 
mais, de inovar dentro do ensino, é sempre bem vinda, [...] vi uma 
oportunidade de crescer, crescimento mesmo (ESE – Charlie). 
 
Então a coisa que me chamou mais atenção, talvez inicialmente, era 
a atualização do conhecimento, né?... Achei interessante o fato de 
ser uma coisa que está sempre inovando, está sempre se atualizando 
(ESE – Jack). 
 
Para mim, o que mais me chamou a atenção era poder estar dentro... 
entrar na Universidade e participar de um grupo de pesquisa. 
Independente do que fosse trabalhar [...], quando eu ingressei no 
grupo, aí eu gostei mais ainda por causa da proposta que era 
trabalhar a Física Moderna (ESE – James). 

 

Essas falas mostram que esses professores já tinham a pré-disposição em inovar, 

principalmente quando se trata da FMC, ou seja, o principal chamariz para participar do grupo 

foi a questão de trabalhar com tópicos de FMC no Ensino Médio. Percebe-se que somente o 

professor Charlie e Jack não mencionam a FMC, mas ressaltam a importância da inovação, o 

que não deixa de se relacionar com tópicos dessa área. E ainda, alguns trechos mostram que a 

chamada para participar do grupo veio para atender aos anseios de levar a FMC para a 

Educação Básica, como é o caso do professor Benjamin. Assim, percebe-se que esses 

professores já tinham uma vontade latente de implementar tópicos de FMC (talvez até já 

haviam realizado, mas sem obter êxito) e viram no grupo a oportunidade dessa realização. 

Nota-se também que, para esses professores, é importante manter o contato com a 

universidade para que possam continuar sua formação, aprendendo cada vez mais e 

possibilitando implementar propostas novas em sala de aula. Esse também é um aspecto de 

motivação para esses professores, pois percebem que é preciso continuar sua formação e que 

o ambiente da universidade é propício para adquirir conhecimento de novas propostas, 

materiais e atividades didáticas. 
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 Nas falas seguintes, vemos as evidências dessa pré-disposição, quando respondem a 

pergunta: O que você destaca como essencial para os professores estarem “aptos” a inserir a 

FMC no Ensino Médio? 

 
Já aí o cara tem que ter vontade, tá ligado, querer fazer, querer... 
tem significado para ele (ESE - John). 

 

O professor parece mostrar que seus pares resistem às inovações porque não têm 

vontade de mudar, não querem fazer e, por isso, permanecem na sua região de conforto com o 

ensino tradicional. É possível que essa falta de vontade seja reflexo da falta de apoio para 

realizar um processo de inovação complexo, consequentemente uma boa parte dos professores 

não se aventuram, não se arriscam a explorar um caminho pouco conhecido, ainda mais sem 

um guia, sem saber qual direção tomar. No entanto, para o professor Benjamin, os professores 

deveriam ariscar mais. O risco que se corre parece ser compensado pela melhoria na formação 

ou na motivação dos alunos. 

[...] tem que estar disposto a fazer algo diferente... acho que eu 
falaria... arrisca, perder você não vai perder nada mesmo, no 
mínimo você vai ganhar alguma coisa. [...] alguns conteúdos são 
muito, muito difíceis para o cara trabalhar... mas aí eu acho que ele 
tem que ter interesse também (ESE - Benjamin). 
  

Contudo, é praticamente consensual que se não houver interesse, vontade e 

disposição para realizar o processo de inovação com a FMC, o professor provavelmente não 

conseguirá dar prosseguimento ao seu trabalho em sala de aula. 

Primeiro a pessoa tem que estar interessada [...]. Depois de ler o 
projeto, daí assim, se ele gostar [...], então a primeira coisa é: você 
tem que conscientizar o professor a isso. Você tem que motivá-lo a 
aderir à Física moderna (ESE - Jack). 
 
Primeiro, você tem que convencer o professor... ter essa boa 
vontade... o professor. E segundo, e em um segundo momento é... tá 
aberto a diálogos (ESE - Hugo). 
 

Assim, o que se percebe é que o interesse, a vontade, a pré-disposição em inovar são 

fundamentais para a adesão dos professores ao projeto de inovação curricular. Acreditamos 

assim, que seja o primeiro passo para que eles possam participar de uma proposta de 

inovação. Essa pré-disposição em inovar está na direção das ideias expostas por Carvalho 
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(2004), quando ressalta que nenhuma proposta inovadora terá possibilidade de sucesso se não 

houver uma vontade deliberado do professor que participa dela.  

Acreditamos que esse foi um dos aspectos centrais para o sucesso deste grupo na 

implementação das propostas de FMC no Ensino Médio, isto é, encontrar professores que 

tinham essa vontade deliberada em inovar, que estejam dispostos a correr risco, levando a um 

conteúdo novo (FMC) por meio de metodologias não tradicionais (leitura de textos, atividades 

investigativas e outras). 

De fato, o que se nota é que o interesse e a pré-disposição em inovar foram 

fundamentais para o sucesso deles na implementação da FMC, pois, sem isso, eles sentiriam 

obrigados a realizar uma prática sem a menor motivação, mesmo com todo o suporte do 

grupo. Assim, as propostas estariam fadadas ao fracasso, pois a inovação não pode ser 

imposta ao professor, deve ir ao encontro de seus anseios, levando em consideração seu 

conhecimento profissional. Isso, possivelmente, foi o que aconteceu com o professor que saiu 

do grupo logo no início, ele não se sentiu disposto a tanto. 

Cabe notar que embora haja uma clara propensão deste grupo pela vontade de inovar, 

esta era de algum modo a tônica do projeto ao qual aderiram. A própria divulgação do projeto 

dentre os professores de Física da rede pública Estadual indicava que se tratava de um projeto 

de pesquisa sobre a introdução da FMC no Ensino Médio. Neste sentido, a pré-disposição e a 

crença do grupo de professores na inovação pode ser tomada como um critério de seleção, que 

de algum modo dá-lhe unidade e sentido. Vale notar ainda, que dois dos professores 

inicialmente selecionados nesta chamada não permaneceram no grupo. Talvez por não se 

sentirem prontos ou tão motivados pelos desafios da inovação. 

De todo modo, a pré-disposição em inovar é uma característica forte do grupo e 

pode ter se constituído em um dos motores para superação dos obstáculos didáticos. 

 

4.1.2 Falta de domínio do conteúdo  

 

Superada a barreira inicial - pré-disposição a inovar, o professor, ao implementar as 

propostas de FMC no Ensino Médio, depara-se com uma série de obstáculos didático-

pedagógicos que acreditamos que sejam inerentes à inovação. Talvez o primeiro deles seja o 

conteúdo.  
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A falta de conteúdo específico pode ser uma barreira para a mudança, pois os 

professores se mostram inseguros e menos autoconfiantes para ensinar uma nova proposta 

com conteúdo que tem pouca familiaridade. Por isso, nas primeiras dificuldades, ele pode 

deixar de lado a nova proposta (MELLADO, 2003). 

No caso dos professores aqui analisados, alguns já possuíam um conhecimento do 

conteúdo e, por isso, não se sentiam inseguros. Outros foram sendo formados no grupo 

durante as implementações. Contudo, esse conhecimento não se mostrou suficiente para dar 

conta das diversas situações que se apresentavam na sala de aula. 

Nesse sentindo, a falta de conhecimento específico pode levar a erros conceituais, 

barreiras para criação de recursos de ensino (atividades, analogias, metáforas) e estagnação no 

desenvolvimento da proposta. Indícios desses aspectos puderam ser vistos nas entrevistas 

quando os professores foram chamados a responder a questão sobre quais as dificuldades que 

tiveram durante a implementação dos conteúdos de FMC. No caso do professor Benjamin, ele 

respondeu:  

Olha, dificuldade na elaboração acho que... em relatividade, talvez 
tentar fazer alguma analogia com algumas coisas, um 
experimento prático, a maior dificuldade que eu diria do curso, 
principalmente na parte de relatividade. Acho que a questão 
matemática, eu senti dos alunos isso como um obstáculo... gigantesco, 
principalmente na rede pública (ESE - Benjamin). 

 
Apesar de ressaltar que há uma dificuldade com os alunos referente à matemática, ele 

relata que também teve dificuldades para elaborar analogias que pudessem melhor 

exemplificar o conceito que estava sendo discutido. Nesse sentido, percebemos que a 

dificuldade de elaborar esse tipo de recurso pode ser manifestação da falta de conhecimento 

específico, o que permitiria uma articulação melhor entre os recursos (exemplos do cotidiano, 

analogias e metáforas), ou seja, necessidade de desenvolvimento de saberes disciplinares 

relacionados com o de formação profissional. Como veremos, isso vai ocorrer no final do 

curso de formação, mais de um ano depois da entrevista.  

Ter um conhecimento bem alicerçado pode facilitar na construção de formas de 

abordar o conceito, sem que se perca o rigor científico, facilitando a aprendizagem à medida 

que o conceito possa tornar-se menos abstrato, tendo maior significado para os alunos. Desta 

forma, a falta de conhecimento específico pode criar um dificuldade no desenvolvimento de 

atividades, pois a insuficiência de conhecimento acaba inviabilizando as discussões com 

metáforas e analogias.  
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Essa falta de conhecimento específico também pode ser vista nas aulas do curso de 

formação, quando, em vários momentos (2ª, 3ª e 4ª aula), um professor cursista, que 

denominaremos Bernard, não aceita a validade dos postulados para estruturar a Relatividade 

(a aula sobre os postulados durou cerca de 75 min). Embora o tipo e nível de questionamento 

desse professor dificilmente seria apresentado por um aluno do Ensino Médio, são momentos 

importantes, porque manifestam as dificuldades que os professores Benjamin e John têm para 

trazer argumentos plausíveis que possam convencê-lo a aceitar os postulados. Ou seja, 

acreditamos que esses episódios teriam pouca possibilidade de acontecer na sala de aula da 

Educação Básica, mas que foi importante para manifestar um obstáculo ainda não explicitado. 

Além disso, vemos que esses momentos foram relevantes para o desenvolvimento e 

aprimoramento dos conhecimentos sobre os conceitos abordados e também sobre a natureza 

da Ciência. 

Essa dificuldade está relacionada à falta de conhecimento específico, porque eles não 

conseguem argumentar, através de exemplos, que possam contradizer o professor cursista. 

Isso só aconteceu no final da última aula. Extraímos das aulas de formação de professores 

alguns fragmentos dessas discussões. O episódio32 a seguir refere-se a uma atividade que foi 

realizada na sala de aula para discutir os postulados33 da relatividade restrita.  

Na aula, estava sendo discutido o exemplo de um experimento34 que trata adição de 

velocidades para um feixe de luz. O exemplo é conduzido de maneira que mostra que se há 

uma adição de velocidades para o feixe de luz, o observador verá o efeito antes da causa, 

mostrando, assim, um problema de interpretação do fenômeno. A saída, nesse caso, é 

considerar a velocidade da luz como sendo a mesma, ou seja, que a velocidade da luz é 

absoluta. Depois de descrever todo o experimento, o professor Benjamim inicia a discussão. 

 

                                                
32 As gravações das aulas foram separadas em partes, devido aos intervalos e ao espaço que ocupam no disco 
rígido da filmadora. Por esse motivo, sempre nos episódios indicaremos de qual parte foi extraída a discussão. 
33 1º Postulado: Todos os processos da natureza decorrem igualmente em todos os sistemas inerciais de 
referência; 
2º Postulado: A velocidade da luz no vácuo é igual para todos os sistemas de referenciais inerciais. Ela não 
depende nem da velocidade do emissor, nem da velocidade do receptor do sinal luminoso. 
34 Esse é um experimento de pensamento que consiste em uma caixa com rodinhas totalmente fechada com 
paredes pretas e uma lâmpada interna acesa (para que a luz não entre e nem saia dela) e a parede frontal, onde 
a luz externa vai incidir, é feita de um vidro muito delicado. Além disso, dentro da caixa, há uma bolinha azul 
solta (livre). No ambiente externo, há uma armadilha que vai parar a caixa e ao mesmo tempo quebra a parede 
frontal de vidro e também um observador. A caixa, então, movimenta-se com velocidade constante na direção 
do observador (a bolinha está em repouso em relação à caixa), ao chegar na armadilha, a caixa para e, ao 
mesmo tempo, quebra o vidro (Descrição do experimento realizada pelo professor Benjamin: 3ª AFP – parte 3 – 
27´04´´). 
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3ª AFP – parte 3 
(39´37´) 

Benjamin Para você ter coerência nisso, primeiro você tem que ver o 
vidro quebrado e depois ver a bolinha. Para isso acontecer, 
concorda que a velocidade da luz não poderia ser diferente? 

3ª AFP – parte 3 
(39´56´´) 

Bernard Olha, eu vou aceitar a opinião do Marcelo Gleiser. Por que? 
Quem diz? O que impede de acontecer de outra forma? 

3ª AFP – parte 3 
(40´11´´) 

John A experiência! 

3ª AFP – parte 3 
(40´12´´) 

Bernard Como? Como a experiência? (aqui o professor faz gestos de 
não concordar com a resposta) 

3ª AFP – parte 3 
(40´17´´) 

Benjamin Por enquanto não tem... 

3ª AFP – parte 3 
(40´20´´) 

Bernard É só uma transmissão de pensamento... nosso pensamento 
acostumou a ver aquilo ali. É a mesma coisa que você pegar o 
celular e voltar para 1500 e falar que, ah, eu estou conversando 
aqui com um cara do outro lado do mundo. O cara vai dizer: 
‘Imagina, você tá louco, isso é impossível de acontecer’. Aí é 
que tá, a gente se pega nisso que não pode. 

3ª AFP – parte 3 
(40´45´´) 

John O nosso problema aqui que está nos dificultando é: nós 
construímos uma situação toda baseada no que nós colocamos 
anteriormente que então tem nenhum furo. No entanto, estamos 
chegando a uma incoerência. Senão não teria... 

3ª AFP – parte 3 
(41´03´´) 

Bernard É uma incoerência segundo um... 

3ª AFP – parte 3 
(41´06´´) 

John A gente elabora um experimento para verificar isso e o 
experimento mostra que é efetivamente isso que aconteceu. 
Portanto, contra o experimento, não tem como... 

 

Na discussão, o professor Bernard não aceita os argumentos trazidos, muito menos 

aquele do professor John sobre o experimento, pois parece que, para ele, o experimento de 

pensamento não tem validade, é abstrato e não factível. Por isso, talvez, na concepção do 

professor Bernard, o postulado é algo frágil, que não tem validade científica e, assim, não é 

fácil de aceitá-lo.  

Tanto o professor Benjamin quanto o professor John tentam convencer Bernard 

utilizando dos argumentos em que a experiência valida o que está sendo discutido. De certa 

forma, eles têm razão, pois, somente depois de constatações experimentais, a Teoria da 

Relatividade passou a ser aceita pela comunidade científica. Isso pode ser percebido pela 

própria vinda de Albert Einstein ao Brasil, quando pôde comprovar a curvatura do espaço 

pelo Sol em um eclipse. Contudo, parece-nos que eles têm uma visão empirista, em que o 

experimento é um único meio de assegurar a validade de uma teoria, o que não é correto. 

Talvez seja por isso que o professor Bernard não se sinta convencido, voltando a questionar o 

postulado (que a velocidade da luz é constante em qualquer referencial) e a maneira como ele 

é tratado nas aulas. 
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3ª AFP – parte 3 
(45´50´´) 

Bernard Só que explicou as duas, só que você tem que considerar que 
aquela situação é impossível. Agora se eu considerar que 
aquilo não é impossível, você desmonta todo o resto antes. 
Então você joga fora. Então dentro de uma consideração aquilo 
é válido. A mesma coisa, se eu considerar que quando eu 
caminho, a Terra caminha para trás. Isso é verdade? É verdade! 
Mas é tão pequeno que eu tenho que desprezar. Mas isso 
existe? Existe, então eu tenho que considerar. Então... 

3ª AFP – parte 3 
(46`35´´) 

Benjamin Aí você restringe. 

3ª AFP – parte 3 
(46`37´´) 

Bernard Daí eu vou restringir a minha situação, a minha ideia. Ela está 
restrita a uma situação. Porque... se acontecer, eu não tenho 
como provar pelos nossos meios atuais. Não tenho como provar 
aquilo ali com nossos meios atuais! Como eu não tenho como 
provar, restringe, para isso é verdade! Mas por que não pode 
acontecer de ver o efeito antes da causa? Por que que eu não 
posso? O que impede? Como a gente até hoje vem descobrindo 
as coisas, vem sempre colocando ideias novas... 

3ª AFP – parte 3 
(47´24´´) 

Benjamin Quem sabe, um dia, de fato, a gente não observa? 

3ª AFP – parte 3 
(47´26´´) 

Bernard Então nessa situação... aí beleza! Tá legal! 

 

O trecho mostra que o professor Bernard não aceita o postulado, porque, a qualquer 

momento, ele pode ser falseado. Para ele, o postulado é algo muito frágil, sensível e, por isso, 

a teoria da relatividade, apesar de ser aceita pela comunidade científica, não é bem 

fundamentada, porque está pautada em experimentos de pensamento (nesse caso, o que fica 

evidente é a questão de considerar um aspecto para validar o postulado). 

Em seguida, o professor volta a questionar, só que em outro aspecto, e pergunta aos 

professores (Benjamin e John), questionando a ideia original da relatividade:  

 

3ª AFP – parte 3 
(51´17´´) 

Bernard Como foi que Einstein pensou? Legal, como ele pensou? Ele 
pensou nesse exemplo? Ele pensou no exemplo do trem? 

3ª AFP – parte 3 
(51`28´´) 

Benjamin Será que ele pensou uma coisa só? Ou foram anos de coisas 
pensadas que, em um dado momento, ele teve um insight? 

3ª AFP – parte 3 
(51`37´´) 

Bernard Exatamente! Porque, de repente, a gente usa um exemplo que 
dificulta os “furinhos”. 

3ª AFP – parte 3 
(51´45´´) 

Benjamin Mas sabe, os postulados... Um postulado é uma opção, no 
final das contas. Uma opção para uma realidade diferente, 
para a nossa concepção. 
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Caso um dos professores ministrantes, John ou Benjamin tivessem recorrido à 

argumentação sobre a causalidade necessária ao conjunto de conceitos e ideias na física, não 

haveria muita margem de questionamento por parte do professor-cursista Bernard. 

Essa discussão deixa claro que a falta de conhecimento específico leva a uma 

resistência do professor Bernard em aceitar os postulados. Isso porque ele não é “convencido” 

com exemplos, analogias ou metáforas por parte dos professores John e Benjamin, indicando 

que é preciso aprofundar nas ideias da causalidade para trazer uma resposta satisfatória para 

esse professor. No caso em destaque, a questão do postulado está, historicamente, mais 

próxima do eletromagnetismo do que o experimento do trem, que é um recurso didático para 

compreender melhor os postulados da relatividade. Contudo, isso não é tratado em nenhum 

momento, o que alimenta ainda mais os questionamentos do professor Bernard.  

Esse episódio vai de encontro ao que Carvalho e Gil-Pérez (2001) ressaltam sobre o 

saber do professor. Segundo os autores, este saber vai além dos conceitos, pois é preciso 

conhecer os aspectos históricos/epistemológicos do desenvolvimento do conceito, pois “um 

bom conhecimento da matéria supõe, entre outras coisas, conhecer os problemas que deram 

origem a teoria...” (p. 23). O conhecimento deve ir além do conhecer somente o conceito em 

si, “o professor não só tem que entender que algo é assim, mas também porque é assim” 

(SHULMAN, 1986, p. 9). 

Esses questionamentos começam a ter papel de destaque nos relatos pós-aula do 

professor Benjamim, indicando que, para ele, são questionamentos pertinentes, mas que, ao 

mesmo tempo, dificultam o encaminhamento de algumas discussões com a classe. Em seu 

relato pós 3ª aula, ele diz: 

Um dos professores (referindo ao professor Bernard) questionava 
muito sobre o porque dos postulados. Mas a discussão permitiu que 
tudo ficasse mais bem estruturado. A discussão passou pela questão 
da ciência como construção humana e foi no momento que 
percebemos os postulados como uma escolha, mesmo como uma 
escolha lógica e coerente, e que todos convergiam para a mesma ideia 
(3ºRE – Benjamin).  

 

Nessa relato, pode-se destacar dois aspectos. Um deles refere-se à questão do 

desenvolvimento de conhecimento, quando o professor diz que “perceberam os postulados 

como uma escolha”. Nota-se que, antes dessa discussão, eles não tinham consciência do que 

poderia ser um postulado, apenas o utilizavam, principalmente porque fundamentam toda a 

teoria da relatividade. Contudo, depois dessa discussão, eles começaram a perceber que é 
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necessário compreender a ideia de postulado de uma maneira geral, mais ampla. Isso mostra 

um desenvolvimento de saber disciplinar, voltado para o tópico de relatividade.  

O outro aspecto é que eles ainda não conseguem perceber que os questionamentos do 

professor Bernard estão relacionados à natureza da ciência. Ele apresenta uma visão de teorias 

científicas como certezas absolutas. A dificuldade de perceber isso faz com que os 

questionamentos sejam recorrentes, voltando a aparecer nas aulas posteriores. 

Contudo, um pouco mais à frente em seu relato, o professor Benjamin acredita ter 

convencido o professor Bernard sobre os postulados, quando diz: “Na dilatação (referindo-se 

à discussão sobre a dilatação do tempo na teoria da relatividade), a discussão retornou e, nesta 

etapa, finalmente, o professor Bernard ficou convencido” (3ºRE – Benjamin). Mas isso, de 

fato, não aconteceu. 

É importante destacar, aqui, que a concepção de conteúdo que está sendo utilizada é 

aquela num sentido mais amplo, como afirmamos acima. 

Na aula seguinte (4ª aula), duas semanas depois, quando a discussão passa 

novamente pelas ideias dos postulados, o professor Bernard volta com suas indagações. Esse 

fato é relatado pelos professor Benjamin, quando diz: 

Novamente o professor Bernard levantou questionamentos quanto à 
veracidade do experimento do relógio de luz, supondo que, estando 
a uma velocidade muito elevada, o feixe de luz ficaria para trás, afinal 
a luz, sendo absoluta, deveria ter a mesma velocidade em qualquer 
referencial e se subia em um deles subiria em todos da mesma forma. 
Tal discussão permitiu retomar os dois postulados, bem como explorar 
o caráter contraintuitivo dos fenômenos relativísticos, bem como 
nossa dificuldade em abandonar o conceito de referencial absoluto, 
espaço absoluto e tempo absoluto. Após argumentação 
fundamentada na inexistência de movimento absoluto, o professor 
se deu por satisfeito (pelo menos até a próxima quarta). (4º RE – 
Benjamin). 

 

O questionamento que o professor Benjamin expõe pode ser visto no episódio a 

seguir, que foi transcrito da 4 ª aula que abordava o exemplo de um feixe de luz que é emitido 

verticalmente para cima, atinge um espelho no teto e retorna ao mesmo ponto de emissão. 

Tudo isso passa dentro de um vagão, sendo observado por uma pessoa no referencial da Terra 

e outra no referencial do trem. 
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4ª AFP – parte 3 
(26´44´´) 

Bernard Mas se a luz é uma onda, ela perturba o que? 

4ª AFP – parte 3 
(26`50´´) 

Benjamin Essa é uma questão extremamente interessante. 

4ª AFP – parte 3 
(26`51´´) 

Bernard Se ela perturba alguma coisa, por que eu não posso adotar que 
essa...? 

4ª AFP – parte 3 
(26´58´´) 

Benjamin Mas essa ideia me lembra do início quando pensava... podemos 
voltar à ideia do éter. 

4ª AFP – parte 3 
(27´06´´) 

John A luz não precisa de um meio para se propagar. 

4ª AFP – parte 3 
(27´09´´) 

Benjamin Esse é o ponto! 

4ª AFP – parte 3 
(27´10´´) 

Bernard Não, peraí! Nós imaginamos que isso não acontece. Vai lá 
para o cara... o Galileu, acabou! Lá existe esse negócio. 

4ª AFP – parte 3 
(27´30´´) 

John Então, a princípio a ideia que a luz se propaga em relação ao 
éter. Mas não, a luz se propaga e ela não precisa de um meio 
para se propagar. Não é um perturbação no sentido clássico 
de uma vibração num meio material.  
Essa discussão que ele está colocando (referindo ao exemplo 
colocado pelo professor Benjamin), se tivéssemos o éter, daria 
para explicar. A luz está se movendo em relação ao éter, o 
vagão todo está passando pelo éter sem perturbar, sem criar 
nenhuma turbulência e aí aconteceria isso aí que ele tá falando. 

4ª AFP – parte 3 
(28´17´´) 

Benjamin O ponto é: a gente sabe que não existe movimento absoluto. É 
impossível medir um movimento absoluto. Então, por 
consequência, é impossível alguém ficar num vagão, por maior 
que seja, ele saberia a situação dele de movimento ou não. A 
única maneira de isso não acontecer é a luz subir e descer em 
linha reta. Subindo e descendo em linha reta, aí fica de acordo. 

4ª AFP – parte 3 
(28´53´´) 

Bernard Aí fica de acordo! 

 

Aqui se percebe, mais uma vez, a dificuldade do professor Bernard em aceitar os 

postulados da relatividade e, com isso, a veracidade de alguns experimentos que contribuem 

para a fundamentação da teoria. Nesse caso, parece que ele quer ter certeza se o experimento 

pode ser realizado e os dados irão corroborar as previsões. Isso, para ele, comprovaria o 

postulado. A discussão então continua. 

 

4ª AFP – parte 3 
(28´54´´) 

Benjamin A gente pode levar em conta as duas hipóteses, sim, mas uma 
hipótese acaba contrariando várias outros coisas que são 
melhores estruturadas e melhor comprovadas. A gente pode 
mudar? Pode! Mas hoje, isso aqui (aponta para lousa com o 
exemplo do feixe de luz que sobe e desce) é o que é coerente 
com a experiência. Que é coerente com o que é medido. 

4ª AFP – parte 3 Frank Tudo isso é por causa da velocidade, que você está falando. Tô 
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(29´24´´) pensando aqui em uma coisa ao contrário. É... as estrelas, elas 
emitem luz para a gente, aí você inverte esse referencial aqui, 
de forma que a velocidade da estrela que emite luz; faça isso 
que você (Bernard) está falando, ou você não observaria 
nenhuma estrela ou você só observaria as estrelas...  

4ª AFP – parte 3 
(29´48´´) 

Bernard Não! 

4ª AFP – parte 3 
(29´49´´) 

Frank Sim, porque tem que estar aqui para ver (aponta na figura da 
lousa o local). Inverte isso daqui, aí se as estrelas estão se 
movendo, você só vai ver as estrelas se tiver a mesma 
velocidade que elas ou você não vê estrela nenhuma. O que 
contradiz totalmente o seu céu. 

4ª AFP – parte 3 
(30´04´´) 

Bernard Não, não! 

4ª AFP – parte 3 
(30´05´´) 

Frank Sim, pode colocar no papel para você ver. A estrela é um ponto 
luminoso e ela tem velocidade. Ou ela tá na sua frente e você 
não vê ou ela está aqui atrás e você não vê. Agora você é 
obrigado a aceitar! 

 

Essa discussão termina nesse ponto, quando o professor Bernard fica sem 

argumentos para discutir com o exemplo colocado pelo outro professor cursista (Frank). 

Tanto o professor Benjamin quanto o professor John também dão como finalizada essa 

discussão, dando continuidade na aula. Contudo, a discussão só teve fim porque um 

professor-cursista interveio trazendo argumentos com um exemplo que o professor Bernard 

não conseguiu refutar. Isso mostra que os professores (Benjamim e John) ainda tem 

dificuldades de construir argumentos para a aceitação dos postulados e do experimento do 

relógio por parte do professor Bernard. 

Novamente, quando entra na discussão que envolve o éter, há uma dificuldade dos 

professores Benjamin e John em discutir esse aspecto, o que mostra mais uma vez que a falta 

de conhecimento do conteúdo cria uma dificuldade para esses professores. Mas essa falta de 

conhecimento não está no sentido restrito.  

Na última aula, o professor Bernard continua não aceitando facilmente os postulados, 

retomando os questionamentos. Agora ele leva esse questionamento também para a estrutura 

matemática, querendo dizer que ela só dá conta de explicar os fenômenos porque está baseada 

nos postulados, que ele ainda não aceita. O episódio da aula transcrita abaixo é um discussão 

que surge no momento em que estão sendo resolvidos exercícios que abordam a contração do 

espaço, por meio da aplicação das Transformações de Lorentz. 
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5ª AFP – parte 1 
(28´06´´) 

Benjamin A dificuldade grande na relatividade é que ela não é 
perceptível. A gente precisa de um nível de abstração para 
isso. Mas aí é que tá, na hora que a gente começa a usar a 
matemática, como estruturado, a gente começa a alicerçar 
algumas coisas. Esse problema, por exemplo, é um problema 
que conceitualmente é um pouco difícil, né? Mas na hora que 
você pega a matemática e... deu um tempo negativo. E aí a 
gente questiona: qual o significado disso? E aí a gente percebe: 
se o tempo for negativo, uma flecha saiu antes da outra. 

5ª AFP – parte 1 
(28`50´´) 

Bernard Mas aí eu questiono, uma coisa assim: A matemática 
estrutura tudo. Só que a matemática ali tá baseada em um 
postulado que é duvidoso! É um postulado, eu tenho que 
acreditar! [...] A física sempre me ensinou que, puxa, o carro. O 
Sol gira em torno da Terra, é isso aí e pronto. Ah, a gente que 
não é isso, apesar de eu nunca ter saído para o espaço para ver, 
né? A lógica também mostra que é assim. 

 

O professor Bernard, por não aceitar totalmente a ideia dos postulados, também faz 

críticas a estrutura matemática. Para ele, a ciência (física) é pautada em verdades absolutas. 

Ter uma teoria fundamentada em postulados, é difícil de aceitar. Além disso, percebe-se que 

ele faz uso de fatos concretos, experimentos plausíveis de serem realizados. Para ele, isso é o 

que garante status de verdade que a física tem. Muito diferente dos experimentos de 

pensamento, que ele não aceita, consequentemente invalidando os postulados. 

Contudo, no relato da 4ª aula, o professor John já havia destacado os 

questionamentos do professor Bernard sobre a matemática, quando disse: 

Um dos alunos questionou bastante as hipóteses utilizadas na 
dedução das equações de dilatação do tempo e contração do 
espaço. Aliás, o tipo de questionamento desse aluno não é tão raro 
em sala de aula; ele faz uma tremenda mistura de conceitos do dia a 
dia com conceitos físicos para tentar justificar porque não aceita as 
hipóteses mencionadas. O lado bom desse acontecimento é que eu e 
o professor Benjamin tivemos que elaborar de forma mais 
acurada a forma de desenvolver a aula (4ºRE – John). 

 

Percebe-se que a dificuldade foi sentida pelos dois professores (Benjamin e John) e 

que foi através dela que eles puderam repensar o desenvolvimento das aulas. Ou seja, toda 

essa discussão com o professor Bernard foi consequência do obstáculo da falta de 

conhecimento específico, fruto de uma concepção simplista do ensino de física, onde só é 

preciso ter um bom conhecimento dos conceitos para ensinar. Ao final, o professor John 

reconhece que teve que elaborar de outra forma o desenvolvimento da aula, o que indica que 
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eles desenvolveram saberes de formação profissional ao buscarem novas maneiras de 

abordar o assunto na classe. Embora tenha dito que “tivemos que elaborar de forma mais 

acurada a forma de desenvolver a aula”, a discussão continua aula adentro. 

 

5ª AFP – parte 1 
(29´31´´) 

Benjamin Mas o postulado... não é só isso aí. É uma opção que você 
faz, é uma opção de encarar a realidade de outra forma e 
através de argumentos coerentes. 

5ª AFP – parte 1 
(29´42´´) 

John Mas não é uma opção subjetiva, entendeu? 

5ª AFP – parte 1 
(29´51´´) 

Bernard Sim! Mas dentro de um sistema, não é, vou dizer, 100% aceito. 
Beleza, o pessoal aceita. Se eu aceitar isso, ocorre isso. Mas se 
eu não aceitar? 

5ª AFP – parte 1 
(30´07´´) 

Benjamin Mas aí... Mas essa questão de não aceitar não é um 
problema pelo seguinte. Tá, então a gente aceitou isso, tem 
que acontecer isso, é verificado experimentalmente? É! A 
relatividade é verificada experimentalmente! Essa é uma 
opção que ela é verificada. 

5ª AFP – parte 1 
(30´24´´) 

Bernard E agora, ainda insisto! Verificada experimentalmente, a 
gente ouviu a história desse relógio. Ninguém mostrou! Nós 
ouvimos a história, tá? 

 

Além de não aceitar os postulados, o professor Bernard também se mostra resistente 

em aceitar os experimentos, que para ele não foram realizados e sim idealizados, que fica 

claro no trecho que ele diz: “Ninguém mostrou”. Logo a seguir, o professor Benjamim 

percebe esse aspecto e utiliza um exemplo mais concreto, um experimento que já foi 

realizado, com dados reais. 

 

5ª AFP – parte 1 
(30´37´´) 

Benjamin E a questão dos múons? 

5ª AFP – parte 1 
(30´39´´) 

Bernard Os múons são a mesma coisa! Você mediu os múons com o 
meu relógio, não com o relógio do múon. Ele não tem relógio. 
Então, aqui você mostra os dois referenciais... 

5ª AFP – parte 1 
(30´49´´) 

Benjamin Mas quando você pega o múon estacionário, o tempo de vida 
dele é um. Quando você pega um múon com velocidade 
relativística, o tempo dele é outro. 

5ª AFP – parte 1 
(31´02´´) 

Bernard O que eu estava lendo a respeito do múon, foi o que o... um 
especialista na área. Tô vendendo o peixe que comprei. O que o 
pessoal não considerou aí era... ah, ele mostrou os cálculos lá. 
Tem os cálculos lá. Que é um problema de forças. É um 
problema de forças, não um problema relativístico. Ele 
demostra matematicamente... 

5ª AFP – parte 1 Benjamin Mas que força faria o tempo passar mais devagar? 
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(31´36´´) 
5ª AFP – parte 1 
(31´38´´) 

Bernard Eu não sei, é alguma coisa referente ao múon, nunca me 
apresentaram. Então, às vezes as coisas assim são provadas. 
Mas? Uma outra pergunta simples: se isso aí foi um negócio 
fantástico, por que não ganhou o prêmio Nobel por isso e 
ganhou pelo efeito fotoelétrico? Por que César Lattes, um 
grande, não aceitou as ideias dele? Então, não é só um... É 
legal, é bacana, sentar, passar um vídeo diferente e tudo... 
Repito: considerando aquele postulado, beleza! Mas ainda eu 
vejo, ora, como é que pode o fóton fazer dois caminhos 
diferentes? Não faz! Mas ele insiste, mas vamos fazer. Se eu 
pensar e aceitar esse postulado, beleza. Eu não preciso de tudo 
isso. Mas o problema está em aceitar aquele postulado. Eu 
particularmente não consigo aceitar, né? Aí fica muito 
simples, olha se isso acontecer, você me prova primeiro seu 
postulado. Mas aí postulado não se prova. A mesma coisa, não 
se prova que Terra gira em torno do Sol. E depois alguém... 
Olha, mostrei com cálculos e tal que funciona. Então não é nem 
postulado, é uma coisa que se via. Agora postulado não se 
discute. Mas??? 

 

Ao perceber que o experimento (medir o tempo de meia vida do múon) é um fato 

concreto, o professor Bernard não consegue argumentar de forma estruturada, lançando mão 

de informações que não estão relacionadas com a relatividade. Para não sair da discussão, ele 

retoma a validade dos postulados, sem qualquer relação com o que estava argumentando.  

 

5ª AFP – parte 1 
(33´20´´) 

John Mas isso, Bernard, tá presente na... 

5ª AFP – parte 1 
(33´21´´) 

Bernard Agora eu tenho que comprar essa ideia, né? Eu tenho que 
comprar essa ideia para poder aceitar as outras coisas. A 
matemática aí, perfeita, não tem problema nenhum, a gente 
sabe disso. Mas tem que comprar a ideia que é difícil para a 
gente. Justamente a gente acostuma, né? Saio do meu 
referencial, vou para outro. A gente tá acostumado com as 
ideias de Galileu. Sai de um para outro e vê as diferenças. 
Porque a gente tem esse conceito do absoluto. Então, 
primeiro tem que comprar a ideia do... do não absoluto. E 
essa ideia é difícil de ser comprada. 

 

O que se percebe é que o professor Bernard tem dificuldade em aceitar que o espaço 

e o tempo são absolutos e, por isso, ele rejeita os postulados. Contudo, os professores John e 

Benjamim não conseguem convencê-lo de que os postulados não estão fundamentados em 

verdades absolutas, embora sejam aceitos atualmente. A discussão continua e somente depois 
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de algum tempo que os professores do grupo conseguem entender o problema do professor 

Bernard aceitar os postulados e trazem argumentos plausíveis para que ele aceite os 

postulados. 

 

5ª AFP – parte 1 
(34´10´´) 

John O postulado que foi aceito e ainda é aceito. Depende do campo 
de aplicação no qual você quer trabalhar, é um postulado 
válido. Agora, a questão do postulado tem toda uma literatura 
para... 

5ª AFP – parte 1 
(34´25´´) 

Benjamin Eu acho assim, o postulado é uma opção que tem coerência, 
tem lógica e a estrutura da Relatividade é bem feita. É uma 
teoria extremamente bem estruturada. É uma teoria que 
explica diversos fenômenos que acontecem. Mas se você for 
pegar, isso pode ser aquilo, esse pode ser aquilo... Tem uma 
outra teoria que explica tudo isso simultaneamente da forma 
simples como a Relatividade explica? Essa é a pergunta. Se não 
existe... 

5ª AFP – parte 1 
(35´05´´) 

Bernard Se ela explica o comum e outros, né? Ela engloba, aí, né? A 
gente não consegue sair desse comum. Eu tenho essa 
dificuldade. 

5ª AFP – parte 1 
(35´18´´) 

Benjamin Mas aí você questiona a questão do relógio. Ah, mas quem 
disse? Se os caras, de fato, fizeram? Mas isso... você tem até 
vídeos dos caras fazendo isso. Tem até um... Tem um 
documentário que fizeram, foram junto com os caras. Isso não 
na época, mas depois com os caras mais velhos [...]. Aí os caras 
foram, fizeram de novo. Não é um coisa forjada. É uma coisa 
comprovada mesmo! A do múon você pode questionar? Mas é 
muito mais simples entender que o tempo dilatou do que 
qualquer...  

5ª AFP – parte 1 
(36´13´´) 

John Aí todos esses aceleradores de partícula, todos eles, você tem 
que levar em conta os efeitos relativísticos. 

5ª AFP – parte 1 
(36´18´´) 

Benjamin Pode ser uma outra teoria? Pode! Mas até agora não existe 
essa outra teoria tão bem estruturada como a Relatividade e 
tão simples como ela. 

5ª AFP – parte 1 
(36´28´) 

Bernard O que você fala é fato. Mas a grande dificuldade nossa é tá... 
Tô num referencial, tô nesse referencial. Tô no outro, tô no 
outro. O que a gente quer é tá num terceiro. 

5ª AFP – parte 1 
(36´42´´) 

Benjamin O que eu posso dizer para você é o seguinte: enquanto alguém 
não tiver uma ideia melhor, essa é a ideia melhor que está 
funcionando. Tem coerência lógica, apesar de ser difícil. 
Apesar de não ser uma coisa não tão senso comum, não tão 
intuitiva, mas tem uma coerência lógica, tem um por que e 
funciona. É uma teoria, explica diversas coisas [...]. Quando 
você diz, pode ser uma outra coisa? Pode! Pode! Realmente 
pode! Mas até hoje, essa é a melhor explicação. Como 
sempre, na história da ciência, uma explicação foi sempre 
melhor até certo ponto. De Galileu foi a melhor até Einstein 
[...]. Então, a gente não precisa aceitar os postulados da 
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relatividade como verdade absoluta, mas a gente pode 
aceitar os postulados como a melhor verdade que a gente 
tem até agora. A mais coerente. Provar postulado? Impossível! 
Mas é o melhor que a gente tem hoje. 

 

No final da discussão, que aconteceu no último dia de curso, o professor Benjamim 

lança mão da ideia que foi essencial para aceitação dos postulados pelo professor-cursista 

Bernard. No episódio, eles argumentam que a Ciência não é estruturada em verdades 

absolutas e por isso, os postulados que são aceitos hoje, podem perder sua validade amanhã.  

Depois dessa discussão, o professor Bernard aceitou os postulados e parece que o 

ponto fundamental, o que foi primordial, foi a última fala do professor Benjamin, quando ele 

traz a ideia de verdade relativa da ciência: “não precisa aceitar os postulados da 

relatividade como verdade absoluta, mas a gente pode aceitar os postulados como a 

melhor verdade que a gente tem até agora”. Além disso, vemos como importante para a 

aprendizagem dos professores Benjamin e John esse tipo de questionamento, pois aqui, 

durante as três últimas aulas, eles desenvolveram argumentos melhores estruturados, 

principalmente relacionados à natureza da ciência, como o caso de verdades relativas, 

momentâneas. Esse desenvolvimento também pode ser visto na 3ª aula quando os professores 

argumentavam pautados nas experiências que comprovavam a teoria e que o postulado é uma 

escolha. Isso mostra que, além do saber de formação profissional, esses episódios e 

questionamentos foram importantes para que eles desenvolvessem também saberes 

disciplinares ao longo do curso, permitindo tratar o conceito em uma perspectiva 

epistemológica. 

A dificuldade com os argumentos já haviam sido anunciadas pelos professores 

Benjamin e John na primeira aula, quando um deles relatou: 

Temos um aluno extremamente questionador, o que é bom em alguns 
momentos e ruim em outros, porque, muitas vezes, a crítica é oriunda 
de um pensamento por demais tradicional. (1ºRE – Benjamin). 
 

Os questionamentos do professor ganham destaque em praticamente todos os relatos 

do professor Benjamin e John. Em alguns casos, parece que esses questionamentos 

incomodam os professor Benjamin. Contudo, como vimos no relato da 4ª aula do professor 

John, eles serviram para desenvolver o conhecimento dos professores sobre o assunto tratado, 

mesmo que, algumas vezes, não tivessem muito fundamento. 
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Depois dos episódios transcritos, pode-se perceber que a visão do professor Bernard 

não é uma visão tradicional, mas uma visão que tem o conhecimento científico pautado como 

verdade absoluta e, por isso, ele tem dificuldade em aceitar as discussões referentes aos 

postulados. Contudo, destaca-se que os professores Benjamin e John tiveram grande 

dificuldade em tratar com esse tipo de questionamento. Isso pode ser reflexo da formação 

com conteúdo pautada somente nos conceitos e não na sua construção como um todo, 

dificultando a percepção dos problemas implícitos nos questionamentos.  

Além disso, as discussões anteriores mostram que, mesmo questões que não são tão 

bem estruturadas, podem trazer resistências por parte de quem está aprendendo, caso não 

sejam respondidas de forma satisfatória, o que só é possível com a construção de argumentos 

adequados a partir de um razoável conhecimento do assunto tratada. 

Ao final, o que se percebe é que um obstáculo que ainda não havia se manifestado 

apareceu quando os professores ministravam a formação, possibilitando a sua superação, à 

medida que eles aprofundaram o conhecimento específico (por meio de leituras, discussões 

com o grupo sobre os questionamentos e estudos da parte conceitual e histórica). Isso também 

reforça a pertinência do grupo para o sucesso para implementação e formação de professores, 

porque cria um espaço onde eles podem expor seus problemas, sabendo que haverá pares para 

ajudá-lo. 

De fato, essas discussões são importantes de acontecerem, pois podem explicitar 

obstáculos que aparentemente são existiam ou que foram superados de forma superficial, 

contribuindo, assim, para o desenvolvimento de novos saberes pelos professores, o que reflete 

em seu desenvolvimento profissional. 

A falta de conhecimento específico também pode se manifestar através de erros 

conceituais cometidos pelos professores do grupo. Isso pode ser visto no momento da 

segunda aula do curso de partículas, quando estão sendo discutidos alguns aspectos dos raios 

X, explicando que ele é uma radiação eletromagnética e como é produzido. 

 

2ª AFP – parte 7 
(29´35´´) 

Charlie Que eu saiba não existe raio X na natureza. 

2ª AFP – parte 7 
(29´42´´) 

Professor 
cursista 

Vou levantar uma questão agora. É, mas e, por exemplo, 
telescópio com raio X que capta imagem com raio X do 
universo? 

2ª AFP – parte 7 
(30´02´´) 

Jack Isso eu posso responder que, ao redor dos buracos negros, você 
tem uma concentração grande de massa ao redor, que se 



 125 

produz também raio X. Então, uma maneira de você 
encontrar buraco negro é ver uma grande fonte de raio X... 
então, para uma grande concentração de raio X, você supõe 
que há um buraco negro. 

2ª AFP – parte 7 
(30´48´´) 

Charlie Então, quando eu quis dizer natural, é um natural aqui para a 
gente. Como nós temos uma emissão de radiação solar, nós 
temos concentração de raio X nessa emissão. Eu diria, o raio 
X é produzido, a gente produz raio X. Agora nesse caso aqui, 
já é um caso mais específico. 

 

O professor Charlie destaca na discussão que o raio X só pode ser produzido 

artificialmente, como é utilizado em aparelhos de diagnósticos médicos, que na natureza não é 

possível de encontrá-lo. Contudo, um professor cursista questiona sobre a detecção no 

universo de fontes de raios X. A intervenção do professor Jack só vem reafirmar a questão do 

professor cursista e não para explicar. Logo em seguida, o professor Charlie tenta explicar o 

que ele chamou de natureza, mas também não responde à questão colocada. 

O que se percebe é que a falta de conhecimento específico levou ambos os 

professores (Charlie e Jack) a erros na discussão sobre raio X e que, ao serem questionados, 

não sabiam o que responder e acabaram reafirmando a questão por meio dos exemplos 

utilizados. Ao falar que não acontece na natureza, o professor Charlie está cometendo um 

erro, pois a emissão de raio X ocorre de forma espontânea na natureza e sua detecção é uma 

forma que os astrofísicos têm para sondar o universo. 

Contudo, essa falta de conhecimento específico gerou um sentimento de frustração 

no professor Hugo, pois se sentiu constrangido perante a turma. Isso pode ser visto em seu 

relato pós aula do curso. 

Neste nosso quarto encontro, fiquei chateado. Senti que não 
participei muito das discussões e, no fim, fiquei com muita 
vergonha de mim mesmo. Percebi que precisarei estudar muito, 
muito mais, e que os três últimos blocos do material de dualidade 
precisam ser complementados para que possamos trabalhar mais 
intensamente com um grupo de professores mais qualificados. (4ºRE – 
Hugo). 

 

O professor Hugo percebe que é necessário estudar mais sobre os conceitos, 

principalmente aqueles relacionados aos aspectos quânticos da natureza da luz, pois foi nesse 

momento que ele sentiu maior dificuldade em encaminhar a discussão, indicando que ainda 

lhe faltam conhecimentos específicos sobre o tópico. É interessante destacar que ele se faz 
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uma crítica e, por isso, sente-se envergonhado, reconhecendo suas limitações conceituais e a 

necessidade de estudar mais.  

Esse aspecto se torna uma barreira da implementação da FMC, porque, nesse 

momento, o professor se vê fora de sua região de conforto (região na qual ele se sente 

tranquilo, porque acredita que domina o conteúdo), criando um sentimento de insegurança 

perante seus estudantes. Como não está acostumado com esse tipo de fato, não sabe o que 

fazer, optando, talvez, por deixar de lado a inserção desses tópicos. Isso está na direção do 

que foi exposto anteriormente por Mellado (2003). 

No entanto, no relato da aula seguinte, esse sentimento de frustração foi superado a 

partir de uma melhor preparação da aula. 

No final, fiquei muitíssimo feliz com o que apresentamos [...]. Tinha 
ficado muito chateado após o quarto encontro. Nesse momento, 
penso que soube organizar melhor as discussões. (5ºRE – Hugo). 

 

Pode-se entender isso como a manifestação do desenvolvimento de saberes de 

formação profissional relacionado com o encaminhamento das discussões e das atividades 

da proposta, uma vez que ele relata que conseguiu organizar melhor as discussões, algo que, 

na aula anterior, deve ter sido falho e, assim, sentiu-se frustrado. 

Uma outra concepção que os professores apresentaram e que possibilita a construção 

de barreiras para a implementação da FMC é o foco excessivo no conteúdo (conteúdo no 

sentido restrito – somente o aspecto conceitual), ou seja, a formação focada no conteúdo. As 

evidências desse aspecto apareceram nas entrevistas, quando foi colocada a questão sobre o 

que seria essencial para os professores estarem “aptos” a inserir a FMC no Ensino Médio? 

Bom, eu acho que esta questão de física moderna e relatividade, não 
sei... eu acho que teria que... não sei, daria pro cara participar da 
discussão sem realmente compreender... mas também não sei até que 
ponto a gente compreende tanto isso... acho que o maior problema 
para ensinar é o conteúdo (ESE – Benjamin). 
 
Ele precisa ter domínio, um domínio bom da matéria, do conteúdo, 
ele precisa aprender [...]. Aquele curso, até eu coloquei aqui, agora 
agosto do ano passado (referindo-se ao curso de formação que 
cursou), de introdução a física nuclear... e, então, é um outro 
enfoque, tudo bem, a gente gosta, foi bom, mas voltado pra educação. 
Ele falta, não sei dizer tecnicamente o que seria, mas é, falta uma 
maneira de mudar aquilo pra o Ensino Médio. Pra mim, que 
trabalho com física, pro pessoal que vive disso, ele estudou, que se 
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formou nisso, a gente faz esses cursos, mas pra adaptar aquilo (ESE  - 
John). 

 

Nos trechos destacados, percebe-se que os professores têm a concepção, mesmo 

depois de alguns anos de trabalho com a FMC, que aquilo que é essencial é o conteúdo, mas o 

conteúdo no sentido restrito. Ao colocarem o conteúdo como essencial, os professores (John e 

Benjamin) reconhecem que é necessário o desenvolvimento de saberes disciplinares, que 

possivelmente foi o que aconteceu com eles.  

Assim, eles reconhecem que é preciso dominar o conteúdo a ser ensinado e que esse 

é o ponto de partida para que os professores possam inserir a FMC no Ensino Médio. 

Contudo, quando dizem conteúdo/matéria, referem-se somente ao aspecto conceitual, o que 

mostra uma visão simplista do conhecimento do professor e do processo de ensino-

aprendizagem (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2001). 

Nota-se também, na fala do professor John, que há uma preocupação com a 

operacionalização do conteúdo para a Educação Básica, que é preciso pensar também em 

formas viáveis de levar os conteúdos para a sala de aula. Isso indica que, para esse professor, 

junto ao conteúdo, é preciso desenvolver saberes de formação profissional, voltados 

principalmente na forma de abordar a FMC na Educação Básica, como, por exemplo, o 

desenvolvimento de atividades práticas que permitam tratar conteúdos em uma perspectiva 

que não dependa do formalismo matemático. 

Essa operacionalização ressaltada pelo professor John é uma característica da 

Transposição Didática (CHEVALLARD, 1991), que destaca que o saber que vai para a sala 

de aula deve ser operacional no sentido de ser capaz de gerar algum tipo de atividade, tendo 

como principal objetivo a conceituação do saber, auxiliando o professor no processo de 

ensino-aprendizagem. Saberes que não apresentam essa característica estão fadados a não 

permanecer na escola, pois não permitem ao professor realizar qualquer tipo de avaliação. 

Essa posição é reafirmada quando, mais à frente, ele dá continuação a sua resposta. 

Ele tem que fazer cursos de extensão. [...] mas que não falte uma 
maneira de mudar aquilo para o Ensino Médio (ESE  - John). 

 

Novamente ele mostra a preocupação na forma de abordar os tópicos de FMC no 

Ensino Médio, pois parece ter uma percepção de que esses conteúdos não são possíveis de 

serem implementados nos moldes daqueles já presentes na escola. Com isso, o professor John 
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deixa clara a necessidade de desenvolver saberes de formação profissional voltados para 

esse tipo de inovação. Ou seja, para ele, é preciso desenvolver conjuntamente os saberes de 

formação profissional com os disciplinares, porque não adianta saber somente o conteúdo, 

o professor precisa saber como operacionalizá-lo na sala de aula, é o “saber” e “saber fazer” 

que são ressaltados por Carvalho e Gil-Pérez (2001). 

No entanto, outros dois professores do grupo (James e Hugo) voltam a enfatizar a 

formação no conteúdo como essencial ao responderem a mesma questão. 

Acho que pra quem não está no grupo primeiro, se ele quer aplicar a 
Física Moderna, tem que estudar Física Moderna [...]. Pro professor 
que está em sala de aula, se ele quer aplicar a Física Moderna, ele tem 
que estudar Física Moderna (ESE – James). 
  
Primeiro eles têm que dominar o conteúdo. [...] Então tem que fazer 
um curso básico de FMC. Fazer disciplinas. Vir aqui (indicando a 
Universidade) e fazer alguma disciplina de... de... da graduação 
mesmo. Ou então ler. Ler bastante (ESE – Hugo). 

 

O professor Hugo deixa claro que a condição primeira para os professores inserirem 

a FMC na Educação Básica é a formação focando no conteúdo, mas novamente no sentido 

restrito, conforme já foi exposto pelo professor Benjamin e John. Caso contrário,  o professor 

terá sérios problemas com a implementação. O professor James compartilha da mesma 

opinião. Apesar de não deixar explícito que está tratando do conteúdo no sentido restrito, 

percebe-se que, para ele, o importante é ter o conteúdo a ser ensinado. Esse tipo de concepção 

não é de se estranhar entre os professores, pois, como ressalta Tardif (2002), os professores, 

em propostas inovadoras, primeiro buscam uma estabilidade por meio do domínio do 

conteúdo (no sentido restrito) para depois seguir para outros aspectos.  

Nesse sentido, para eles, a formação com o conteúdo específico das propostas é 

condição necessária, ou seja, é necessário desenvolver saberes disciplinares, como aconteceu 

com eles, relacionados aos tópicos de FMC; sem ele, tornaria impossível implementar as 

propostas. 

A indicação para outros professores de que é necessário dominar o conteúdo é a 

manifestação do desenvolvimento do saber disciplinar focado nos conceitos de FMC, o que 

permitiu a superação do obstáculo da falta de conhecimento específico e, depois, para 

começar a construir referentes para a proposta de FMC. 
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Entretanto, a manifestação do saber disciplinar também se deu ao responderem sobre 

as dificuldades que tiveram para inserir a FMC. Esse foi o caso do professor Jack, que relata: 

Tive que estudar mesmo, pra explicar Física Moderna para os 
alunos. E eu acho isso muito legal... (ESE - Jack). 
 

Isso mostra que a falta de conhecimento específico foi um obstáculo para o 

professor Jack, mas, com o desenvolvimento de saberes disciplinares relacionados aos 

conceitos de FMC, ele conseguiu superá-los. 

No caso do professor Charlie, a manifestação do desenvolvimento do saber 

disciplinar relacionado aos conceitos de FMC se deu quando foi questionado sobre quais os 

conflitos que teve durante a implementação? 

conflito interno foi bem pessoal, assim, porque algumas coisas eu 
tive que aprender, tive dúvidas, tive que perguntar, [...] tenho que 
estudar, é uma coisa nova, a gente gosta disso (ESE - Charlie). 

 

Assim como os outros professores, ele também teve que superar o obstáculo da falta 

de conhecimento específico, permitindo a implementação das propostas de FMC. 

É interessante esse relato, porque parece que todo professor que tem uma pré-

disposição a inovar encara como um bom desafio ter que estudar o novo 

conteúdo/abordagem e levá-lo para a sala de aula, o que pode contribuir ainda mais para o 

sucesso da implementação da proposta. 

Outro aspecto importante de ser destacado aqui também é sobre o professor 

Benjamim. Em nenhum momento, ele manifesta ter tido dificuldades com o conteúdo, o que, 

para ele, era o suficiente para abordar as propostas no Ensino Médio. Mas percebe-se que 

enfrentou uma barreira na discussão colocada pelo professor cursista a partir da 3ª aula do 

curso de formação de professores. Isso mostra que, muitas vezes, os professores têm a 

concepção que dar aula de física e só resolver problemas e exercícios numéricos, reforçando 

ainda mais o obstáculo da tradição do ensino de física. 

Contudo, o próprio professor James, na pergunta seguinte, mostra que, apesar de 

conhecer o conteúdo ser condição necessária para inserir a FMC, não é suficiente para 

assegurar sua implementação na sala de aula do Ensino Médio. Na ocasião, ele é indagado 

sobre se na graduação havia algum conteúdo que despertava interesse em implementar na sala 

de aula do Ensino Médio e ele responde: 
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Então aí isso foi engraçado, porque, na graduação, me despertou 
muito atenção pra Física Moderna quando nós cursamos laboratório 
de Física Moderna. Só que [...] se falava... Nós falávamos de... Sei lá... 
Raio-x, daí tínhamos uns experimentos. A gente fazia experiência 
pra... Sobre o raio-x, é... Que mais... Cálculo da constante de 
Planck, coisas do tipo. Mas eu achei... Não consegui imaginar que 
algo semelhante na graduação a gente consegue trazer pra sala de 
aula. Aqui (na universidade, durante a graduação) eu não conseguia 
perceber algo que fosse possível de você trazer pra sala de aula, 
pra discutir as partes da Física Moderna. Mas não consegui enxergar 
isso... (ESE – James). 

 

No trecho destacado, percebe-se que o professor teve em sua formação tópicos de 

FMC e que a mesma já havia despertado seu interesse, o que pode explicar a demanda pessoal 

e profissional que o levou a participar do grupo, conforme a discussão feita anteriormente 

(item 4.1.1). No entanto, não tinha ideia de como poderia abordá-lo no E.M., ou seja, como 

operacionalizá-la na sala de aula, conforme foi colocado pelo professor John. Isso pode estar 

relacionado à falta de discussões na sua formação inicial de como levar esses tópicos para a 

sala de aula que não fosse pelo viés do formalismo matemático tão enfatizado na graduação.  

Desta forma, acreditamos que essa pode ser uma manifestação da formação focada 

no conteúdo, fruto de uma tradição do ensino de física. Nesse sentido, Lopes (1993) ressalta 

que a transmissão do conhecimento de forma dogmática é reflexo da formação que o 

professor teve durante boa parte de sua vida e pode levar a obstáculos didático-pedagógicos. 

Sendo assim, há uma resistência por parte do professor em modificar o foco das suas aulas, 

deixando de lado a aula centrada na exposição excessiva de fórmulas para uma aula onde o 

aluno possa expor e discutir suas ideias. 

Pode-se destacar também no trecho em que o obstáculo foi superado à medida que o 

professor James já consegue levar o conteúdo para sala de aula. Assim, ao superar o obstáculo 

da formação focada no conteúdo, o professor James desenvolve saberes de formação 

profissional, que o permitiu operacionalizar a FMC na sala de aula do Ensino Médio. No 

caso do professor James, esse saber tem uma abrangência global, pois o permitiu desenvolver 

propostas de sequências com outros tópicos. Assim, esse professor e também os outros 

começam a notar que conhecer o conteúdo é necessário, mas não suficiente para garantir a 

implementação. Isso é apontado por Tardif (2002) quando destaca que “conhecer o conteúdo 

a ser ensinado é uma condição necessária, mas não suficiente do trabalho pedagógico” (p. 

120). 



 131 

Uma reflexão mais profunda sobre a formação focada no conteúdo leva-nos à crítica 

aos cursos de licenciatura em física. Neles, dificilmente encontram-se disciplinas que 

abordam tópicos de FMC; quando há, são ministradas por professores/pesquisadores das áreas 

que não são do ensino, que utilizam livros textos, como Eisberg e Resnick (1994), por 

exemplo. Além disso, essas disciplinas teóricas de FMC não têm relação com as disciplinas 

pedagógicas, principalmente com os estágios supervisionados. Isso leva a um maior 

distanciamento da FMC da Educação Básica, porque, mesmo que tenha disciplinas voltadas 

para esses tópicos, elas não forneceram subsídios para o futuro professor abordá-la em sala de 

aula, ou seja, falta o aspecto da operacionalidade desses tópicos na Educação Básica. Esse 

aspecto é destacado por um dos professores quando ele responde sobre o que ele sugere para 

um professor que não teve o contato com o grupo? 

Ele tem que fazer curso de extensão [...], mesmo o Instituto de física, 
mesmo os cursos que têm lá, eles não têm esta abordagem que nós 
damos aqui, é o diferencial e a gente vê que é bem diferente... (ESE - 
John). 

 

Aqui o professor faz uma crítica indireta aos cursos que abordam somente o 

conteúdo, embora recomende que sejam feitos, deixando de lado a forma de operacionalizá-

los em sala de aula. Isso mostra que, para esse professor, é preciso desenvolver em conjuntos 

de dois saberes: de formação profissional e disciplinar. No entanto, percebe-se uma ideia 

paradoxal, pois, ao mesmo tempo em que ele critica a falta da operacionalidade da FMC na 

sala de aula pelos cursos de formação continuada de professores, ele indica a necessidade de 

fazê-los, mesmo sem a abordagem, reconhecendo a necessidade de desenvolver saberes 

disciplinares relacionados à FMC. Continuando, ele volta a reforçar sua ideia. 

aquele curso, até eu coloquei aqui, agora agosto do ano passado de 
introdução a física nuclear..., é um outro enfoque, tudo bem, a gente 
gosta, foi bom, mas voltado pra educação, ele falta, não sei dizer 
tecnicamente o que seria, mas é, falta uma maneira de mudar 
aquilo pra o Ensino Médio [...] (ESE - John). 

 

O professor John nesse trecho reforça o valor do curso, mesmo que não contemple a 

parte da operacionalização da FMC no Ensino Médio, embora anuncie que seja desejável que 

tenham os dois saberes (disciplinar e de formação profissional). Além disso, ao se manifestar 

a favor de cursos de formação continuada com enfoque nos dois saberes, haverá uma 

interação entre os profissionais que poderão reconstruir seus saberes, levando a um 
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desenvolvimento profissional. Esse é um aspecto relevante enfatizado por Tardif (2002) na 

formação dos saberes profissionais dos professores.  

Mais à frente, na entrevista com o professor James, há indicações do porque não ter 

“conseguido enxergar a aplicação” da FMC na sala de aula, reforçando ainda mais a 

formação focada no conteúdo. Ao ser questionado na entrevista se já havia pensando em 

inserir a FMC, respondeu: 

De jeito nenhum. De forma alguma, nenhum momento se quer eu 
imaginei que desse pra você trazer alguma coisa disso pra sala de aula. 
Porque eu talvez até eu não tenha percebido essa aplicação, porque 
a gente ficou muito limitado nos cursos de capacitação que só 
falava de mecânica. Mecânica que aquela trinca, né? Mecânica, 
Termodinâmica e Eletromagnetismo. Então não acho... Se você 
deixava um pouquinho ali, não te chamavam muito atenção, 
despertava (ESE - James).  

 

Fica claro aqui que não era possível para o professor inserir a FMC no Ensino 

Médio, especialmente quando ele destaca que os cursos de formação continuada enfatizavam 

somente os conteúdos clássicos (mecânica, termodinâmica e eletromagnetismo), deixando de 

lado os tópicos modernos e contemporâneos. Isso parece indicar a ausência de um saber 

profissional que pudesse habilitá-lo para inserir esses tópicos. Tudo isso corrobora com a 

ideia de que os três conteúdos canônicos presentes no Ensino Médio, ou seja, mecânica, 

termodinâmica e eletromagnetismo são aqueles que já se encontram transpostos, não havendo 

necessidade de saberes específicos para eles, visto que já foram produzidos por outras 

transposições, como se os resultados já estivessem prontos, manifestando-se, por exemplo, 

nos livros didáticos. Assim, o professor não sente a necessidade de desenvolver saberes 

específicos para esses conteúdos. Nesse caso ele se abastece daqueles presentes nos livros 

didáticos. Percebe-se assim, que ele tem dificuldade de ir além dos conteúdos clássicos, 

porque são exigidos novos saberes profissionais para a FMC, que ainda não foram 

desenvolvimentos. Isso mostra que o saber de formação profissional relacionado à inserção 

desses novos tópicos ainda não está disponível sendo necessário desenvolvê-lo.   

Contudo, acreditamos que esse obstáculo foi superado por ele, a partir do momento 

que teve êxito na implementação das propostas, desenvolvendo, assim, saberes de formação 

profissional relacionados à operacionalização da FMC no Ensino Médio. 
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No entanto, na fala seguinte, complementando a resposta, ele mostra que, na sua 

formação, as disciplinas com alguns tópicos de FMC estavam presentes, embora o enfoque 

fosse no formalismo matemático. 

Não dava para adaptar, pegar Eisberg e traduzir o que tinha ali 
para uma linguagem mais simples. Não era... Não dava para fazer 
isso. Porque ali as discussões que a gente tinha fugiam totalmente 
de nossos interesses do curso do Ensino Médio. (ESE – James). 

 

Apesar de ter estudado alguns tópicos de FMC na sua formação inicial, ele percebe 

que dificilmente teria sucesso no Ensino Médio se fizesse uma adaptação dos conteúdos 

abordados na graduação, pois há objetivos diferentes entre os dois níveis de ensino. Isso deixa 

transparecer, por um lado, que o professor, possivelmente, tenha a concepção que os 

conteúdos abordados no Ensino Médio são meras simplificações daqueles da graduação, 

manifestando o obstáculo da simplificação matemática. Por outro lado, isso acaba gerando 

um obstáculo para a inserção da FMC, pois ele vê que não é possível realizar o mesmo 

processo. Isso ocorre, ao nosso ver, porque o professor reconhece que a sofisticação 

matemática está além daquela que os estudantes do Ensino Médio podem compreender, sendo 

uma barreira para implementar nos moldes dos conteúdos tradicionalmente abordados no 

Ensino Médio.  

Para estes conteúdos, já há um saber desenvolvido, pois os professores já sabem 

diminuir a complexidade matemática, que reflete, muitas vezes, no ensino de física pautado 

no formalismo matemático, caracterizando, assim, uma simplificação da matemática do 

Ensino Superior para o Ensino Médio. Contudo, quando isso não é possível de ser realizado, o 

professor se depara com um obstáculo. Isso é o que ocorre no caso da FMC. Nesse caso, 

como o formalismo matemático não é passivo de simplificação, o professor não consegue 

contornar a barreira, criando uma estagnação do processo de inserção. 

Assim, o que se percebe e que os professores desenvolvem saberes relacionados a 

simplificação, ou seja, os professores têm a concepção de que a física ensinada na Educação 

Básica é uma simplificação daquela da graduação, tornando-se um obstáculo para a 

implementação da FMC. Desta forma, a diferença de níveis entre a física do Ensino Médio e o 

Ensino Superior é só uma questão de grau de dificuldade, sendo a matemática o indicador 

mais claro. Isso torna-se um obstáculo para a FMC, porque, quando ele depara com esse 

conteúdo para tentar implementá-lo, ele não sabe simplificar, ele não consegue superar esse 

obstáculo, pois o saber que está disponível para ele é aquele que simplifica e, como nesse caso 
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não é possível a simplificação, ele encontra uma barreira que não sabe como superar. Não 

sabendo qual caminho seguir, o professor deixa de lado as possibilidades de inserir a FMC no 

Ensino Médio, retornando aos conteúdos clássicos. 

Além disso, percebe-se que a falta de operacionalização da FMC no Ensino Médio é 

indício da formação focada no conteúdo, o que cria uma concepção de que a física abordada 

nesse nível de ensino seja uma mera simplificação/adaptação daquela do ensino superior. 

Dessa discussão decorre que, para o professor James, o ensino de física só poderia 

ser realizado por meio do formalismo matemático, não reconhecendo, assim, outras formas de 

abordar a física, como o uso de textos e analogias (experimentos). A utilização desses 

recursos seria o primeiro passo para contornar ou superar o obstáculo que se apresenta. 

Assim, ao enveredar no caminho da superação, o professor começa a desenvolver 

novos saberes docentes que, com o tempo, servirão de referência para outros professores, 

como acontece atualmente com os conteúdos de física clássica. 

A ideia de não saber como levar conteúdos de FMC para o Ensino Médio se 

apresenta novamente quando na entrevista surge a pergunta sobre se ele não tinha visto FMC 

na graduação. Ele responde de forma afirmativa e ressalta: 

Não consegui imaginar que algo semelhante na graduação a gente 
conseguisse trazer pra sala de aula. Aqui (referindo-se a sua 
formação inicial) eu não conseguia perceber algo que fosse possível 
de você trazer pra sala de aula, pra discutir as partes da Física 
Moderna. Mas não consegui enxergar isso... (ESE  - James). 

 

O professor James mostra, nesse trecho, que, para o caso da FMC, ele não conseguia 

fazer a transposição para a Educação Básica. Isso fornece indícios para o que denominamos 

falta de referentes da FMC, ou seja, não há exemplares didáticos que servem de modelos 

para levar os tópicos modernos e contemporâneos para o Ensino Médio. Isso se torna uma 

barreira para implementar a proposta, uma vez que, mesmo tendo a formação com os tópicos 

específicos, os professores não sabem como abordá-los na sala de aula. 

Essa dificuldade em ter balizadores que pudessem guiar a implementação da FMC no 

Ensino Médio aparece diversas vezes durante sua entrevista. Quando ele é indagado sobre 

quais as dificuldades que tiveram quando começaram a trabalhar com a implementação da 

FMC, ele responde: 
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O primeiro porque a gente ia para a literatura [...]. Não tinha "o 
curso", não tinha "os materiais". Então as dificuldades foram desde 
as elaborações dos textos, porque não tinha textos adaptados para 
o Ensino Médio, os livros também estavam... Se encontrava 
pouquíssimas coisas, era um ou outro livro que tinha um material 
falando de Física Moderna [...]. A gente teve que começar a procurar 
materiais, adaptar textos [...], a gente discutia de onde que a gente 
podia pegar isso, e aí não era pegar do Eisberg. [...] Então a gente 
teve que se virar literalmente, tava aqui nas discussões, armava 
textos, testava na sala e não funcionava, readaptava o texto, reescrevia 
o texto. (ESE – James). 

 

Nesse trecho trazido da entrevista do professor James, percebe-se que, no início do 

desenvolvimento da proposta, não havia qualquer referente para que pudessem orientar-se 

por ele e, por isso, eles se sentiam perdidos, mas, mesmo assim, não desistiram da 

implementação, mostrando, assim, a superação do obstáculos e o desenvolvimento de saberes 

(disciplinares, de formação profissional, experiencial e curricular). 

O aspecto do desenvolvimento de saberes ficou mais nítido quando, mais à frente na 

entrevista, surge a pergunta: Um professor que não participou do grupo, o que você acha que 

é importante pra ele estar apto a inserir a física moderna? E ele responde: 

[...] se ele quer aplicar a Física Moderna, tem que estudar Física 
Moderna. Foi o que a gente... Quando a gente começou a elaborar o 
material, a gente teve que fazer e aí a gente foi... Conforme eu disse, a 
gente sentiu dificuldade, porque, na literatura, você não tinha um 
material tão claro. Então a gente teve que procurar, sei lá, textos 
do pessoal daqui mesmo da universidade, ou mesmo conversas aqui 
informais dentro do grupo (ESE – James). 

 

Nota-se que ele faz menção ao conteúdo que tiveram que estudar, mostrando o 

desenvolvimento de saberes disciplinares relacionados à física moderna e contemporânea, 

mostrando que os obstáculos da falta de conhecimento específico e a falta de referentes de 

FMC foram superados. Mais adiante, ao declarar que tiveram que buscar textos (em alguns 

casos, construí-los conforme colocou no trecho anterior), o professor James manifesta 

saberes de formação profissional, pois, além de elaborar material didático (textos) que 

pudesse atender aos anseios da proposta, teve também que organizar, em uma coerência 

didática, todo o material disponível, formando, assim, uma sequência. 

Há aspectos interessantes nas entrevista do professor James que devem ser 

ressaltados, principalmente porque ele é o único que fez parte das duas formações do grupo. 
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O primeiro aspecto está relacionado ao obstáculo da falta de referentes para a FMC. Ele, na 

entrevista, foi o único que fez menção a esse obstáculo. Acreditamos que isso ocorreu porque 

os outros cinco professores já tinham as propostas quase prontas (desenvolvidas, 

implementadas e analisadas) e mesmo o grupo que elaborou a proposta de Relatividade já 

tinha as outras como referência ou exemplar. O segundo aspecto diz respeito à superação 

deste obstáculo apresentado somente por ele. Acreditamos que ele tenha superado, 

desenvolvendo os diversos saberes (disciplinas, de formação profissional, curricular e 

experienciais) relacionados à FMC na sala de aula da Educação Básica, pois ele elaborou, 

implementou e analisou, praticamente sozinho, uma proposta de física das radiações para o 

Ensino Médio. Isso mostra que este professor se desenvolveu profissionalmente dentro do 

grupo, tornando-se mais autônomo, sabendo gerenciar os riscos que se apresentam com as 

inovações curriculares com a FMC em sala de aula. 

Contudo, ao final, acreditamos que ele superou esse obstáculo à medida que alguns 

anos depois ele desenvolveu sozinho uma proposta de física das radiações para alunos da 

Educação Básica, ou seja, ele se sentiu detentor de um saber que o permitiu realizar esse tipo 

de trabalho. 

Os saberes de formação profissional desenvolvidos pelo professor John também 

manifestaram-se no momento da entrevista. Na ocasião, foi perguntado para ele o que 

considerava importante para outro professor poder trabalhar com a física moderna. 

Ele precisa ter um domínio, um domínio bom da matéria do 
conteúdo, ele precisa aprender e mudar um pouco a atitude, a 
maneira como expor, como usar o tempo, o espaço dentro da 
escola, as propostas, e aí as sugestões são muito boas; por isso, porque 
elas já dão, uma maneira, já se fazem sugestões de como vai 
operacionalizar isso, isso que é o problema, porque a minha crítica é 
geralmente, as questões... as propostas pedagógicas eram que os caras 
falavam, falavam, mas não davam sugestões (ESE - John). 

 

A primeira parte destacada indica o desenvolvimento de saberes disciplinares 

relacionados aos conteúdos de física moderna. Já na segunda parte, ele manifesta o 

desenvolvimento de saberes de formação profissional relacionado à metodologia, em como 

operacionalizar a FMC na sala de aula. 

Logo em seguida, ele complementa a sua resposta, manifestando ainda mais o 

desenvolvimento do saber, agora através da operacionalização da FMC na sala de aula, que 

não é pelo viés tradicional. Talvez a forma de operacionalizar a FMC na sala de aula tenha 
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sido um obstáculo para o professor John e, por isso, só conseguiu implementá-la depois que 

começou a participar do grupo. 

Tem que fazer isso, tem que se atualizar, fazer aquilo outro, precisa 
ver na prática. Nós aqui temos, acho que o diferencial é isso, o 
pessoal aqui, além de apontar o problema, é dar sugestões 
bastante interessantes da parte de como operacionalizar aquilo, 
acho que era isso que faltava (ESE - John). 

 

Aqui ele destaca que lhe faltava o aspecto da operacionalização da FMC no Ensino 

Médio, mas, depois de entrar no grupo, ele começou a perceber como desenvolver esse 

aspecto, manifestando, assim, em saberes de formação profissional relacionado à forma de 

abordar a FMC na Educação Básica. 

Entretanto, outros obstáculos se apresentam durante o processo de inovação 

curricular com a FMC, como, por exemplo, a metodologia tradicional do ensino. 

 

4.1.3 Metodologia tradicional do ensino 

 

A metodologia apresenta-se como parte fundamental desse processo de inovação 

com a FMC, porque a transmissão do conhecimento não pode ser realizada de forma 

dogmática, sendo o professor o sujeito que detém o conhecimento. Acreditamos que a 

abordagem da FMC deve privilegiar momentos de discussão, em que o aluno possa expor 

suas concepções, levantar hipóteses e questionar.  

No entanto, há uma resistência a essa mudança na forma de mediação. O professor 

passou um longo período imerso nesse tipo de metodologia, o que pode levá-lo a acreditar que 

essa é a maneira correta, “normal”, única de se ensinar física. Além disso, pode-se perceber 

que há um relativo consenso entre os professores do Ensino Médio de que ensinar física é 

ensinar a resolver problemas/exercícios através de equações, levando à concepção de que 

ensinar por meio de outros recursos não é ensinar física. 

Desta forma, a mudança na abordagem para ensinar a FMC pode se tornar uma 

grande barreira, uma vez que não é possível utilizar a mesma metodologia dos conteúdos já 

presentes no currículo do Ensino Médio. Acreditamos que a inserção da FMC, nesse nível de 

ensino, não pode ser feita utilizando a abordagem tradicional, devido ao seu alto nível de 

abstração e à necessidade de um formalismo matemático sofisticado. Nas entrevistas, 
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encontramos indícios dessa barreira quando perguntamos se houve alguma mudança na 

prática depois de ter implementado a FMC. Mesmo depois de algum tempo trabalhando com 

a FMC, alguns professores mostram resquícios da concepção tradicional, com aulas 

centradas em si.  

[...] a gente se forma e... acaba trabalhando naquela tradição... Você 
acaba entrando numa tradição... por mais que você queira 
inovar... uma aula de laboratório aqui outra ali... Eu sempre gostei de 
fazer jornal científico com os alunos, mas é coisa do hábito da 
tradição mesmo... e eu trabalhei muito tempo num cursinho e a 
gente fica preso àquele conteúdo... você acaba se tornando 
bastante conteudista... naquela sequência tradicional... e a física 
moderna entra como aquela pinceladinha de final de ano e mais uma 
complementação... (ESE - Charlie). 

 

O professor Charlie mostra nesse trecho que tem vontade de inovar, de fazer algo 

diferente do tradicional, mas, devido ao hábito, que é consequência da imersão na tradição do 

ensino de física, acaba abordando os mesmos conteúdos, na mesma sequência, possivelmente 

da mesma forma, deixando a FMC para ser tratada no final do ano letivo. 

A vontade deliberada do professor não é suficiente para garantir a implementação da 

FMC no Ensino Médio, por ser conteudista, provavelmente terá as aulas centradas em sua 

exposição, ou seja, além de ser somente um complemento, a FMC é tratada na perspectiva da 

informação (exposição dos conceitos pelo professor), não permitindo a utilização de 

metodologias diferentes da tradicional, caracterizando uma aula centrada no professor. 

Por outro lado, o professor James faz uma reflexão de suas aulas iniciais, 

respondendo a mesma questão colocada para o professor Charlie, e diz: 

A duras penas mudou, porque ou eu me adaptava a uma coisa ou 
eu continuava a... na maneira tradicional na sala de aula. Eu me 
recordo bem quando eu comecei a dar aula, eu era 
extremamente... extremamente expositivo. E... Essa idéia da prática 
do grupo foi de tornar o ambiente da sala um pouco mais... de ter uma 
troca mesmo. Colocar o aluno um pouco mais pra falar, pra 
participar, pra trazer as dúvidas. Então, assim, eu acho que nesse 
aspecto, assim, pelo menos eu percebo que a minha prática melhorou 
bastante, de não ficar só eu na parte de informação transmitindo e 
eles ouvindo. Eu acho que melhorou bastante nessa parte de 
possibilitar essa troca (ESE - James). 

 



 139 

O professor James mostra que, no início da implementação, mesmo tendo a 

discussão do material no grupo, teve grandes dificuldades em abandonar a aula centrada na 

sua exposição. Tinha a consciência de que o estudante deveria ter um papel ativo no processo 

de ensino-aprendizagem, porém não conseguia deixar de abordar o conceito por meio da 

transmissão de conhecimento. Ou seja, o professor percebe que ministra aulas expositivas, 

mantendo a aula centrada na sua exposição de conceitos, não criando um diálogo com 

alunos e nem permitindo que eles expusessem suas concepções sobre o que está sendo 

discutido. Essa consciência é muito importante para superar esse obstáculo, pois, ao 

identificá-lo, o professor poderá ficar mais alerta durante as aulas, buscando modificar sempre 

sua abordagem. Contudo, ao mesmo tempo que mostra que isso foi um obstáculo para ele, que 

teve que buscar uma mudanças “a duras penas”, indicando, assim, que superou o obstáculo da 

metodologia tradicional, desenvolvendo saberes de formação profissional relacionados à 

forma de abordar a FMC na sala de aula.  

No relato do professor Hugo, há evidências que teve dificuldades com a forma de 

abordar a FMC, quando responde a questão: Quando você começou a trabalhar a FMC, quais 

foram os principais obstáculos? E responde: 

Acho que o principal problema era que, muitas vezes, as aulas que eu 
trabalhava com os alunos eram... A abordagem utilizada é muito 
diferente da abordagem utilizada em outras disciplinas. Então, 
enquanto à abordagem, sei lá, você ia construindo aos poucos com os 
alunos. Eles iam percebendo (ESE – Hugo). 

 

Aqui percebe-se que o professor teve dificuldade com a metodologia, porque era 

diferente para ele, não estava familiarizado com ela e que foi construindo aos poucos com os 

estudantes. No entanto, houve um esforço dele para seguir adiante e superar esse obstáculo, 

levando-o ao desenvolvimento de saberes de formação profissional relacionados à 

implementação de tópicos de FMC.  

Entretanto, há momentos nas aulas do curso que os professores sentem necessidade 

de transmitir aos seus pares um pouco da experiência que tiveram com a implementação da 

proposta. Esses episódios tratam do aspecto da metodologia, enfatizando a necessidade de 

colocar o estudante no centro do processo de ensino-aprendizagem. Já no primeiro dia de 

curso, o professor James expõe aos professores: 

Pessoal, é assim, o que é legal é assim, dá para a gente fugir da 
mesmice da sala de aula. Problemas, a gente vai ter em todos os 
lugares. Não existe escola ideal [...]. O que eu percebo é assim, a 
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grande diferença é que quando você se propõe a trazer um 
material para sala de aula, que foge daquilo que geralmente está 
acostumado, a gente ganha... a gente vai tentando estabelecer um 
contato melhor com os alunos. Ele percebe assim, o professor não 
está ali para brincar. Ele está trazendo uma proposta diferente de 
trabalho como eles que não foge das aulas de física. Você não está 
brincando de dar aula de física, você está propondo uma maneira 
diversificada de tratar o assunto (4ª AFP – James –  Parte 5: 3´57´´). 

 

Ao fazer essa declaração, o professor James sinaliza que sempre haverá dificuldades 

e problemas quando uma inovação foi levada para a sala de aula, mostrando que isso é 

inerente ao processo. Além disso, na sua fala, percebe-se que, em algum momento da 

implementação da proposta de FMC, ele enfrentou o obstáculo da tradição do ensino de 

física relacionado à forma de ensinar, principalmente relacionada ao escasso uso de 

atividades. No trecho, nota-se que foram utilizados outros recursos diferente das aulas 

expositivas, como, por exemplo, leitura de textos e atividades lúdicas. Essa diversificação 

pode não ter sido recebida bem pelos estudantes, porque pensavam que não era ensino de 

física (isso reforça ainda mais que a área tem uma tradição no ensino e qualquer abordagem 

que saia desse paradigma é vista com muito receio até mesmo pelos estudantes da Educação 

Básica) e, então, teve que convencê-los, demonstrando planejamento bem estruturado, 

seriedade e comprometimento com a proposta. Possivelmente ele faz essa ressalva porque 

deve ter passado por esse obstáculo no momento da implementação, alertando aos professores 

do curso a importância do planejamento e do compromisso com a proposta. 

Relato análogo ao anterior é realizado pelo professor Benjamim aos professores 

cursistas. Nesse episódio, ele expõe a maneira que utilizou para manter a motivação dos 

estudantes em busca de mais conhecimento. 

Sempre que for deixar alguma coisa para a próxima aula, deixar 
sempre algum ponto ou alguma questão não respondida, deixar o 
cara (o estudante) ir para casa com a pulga atrás da orelha. Porque aí 
ele já chega na aula... ele não vai se preocupar se vai ver de novo 
aquilo... ele vai querer... E aquilo professor? E aquilo? (2ªAFP – 
Benjamin – parte 7: 51´40´´). 

 

Nesse trecho, há a manifestação de um saber experiencial relacionado à abordagem 

que esse professor utiliza para manter os estudantes motivados e curiosos, tendo mais vontade 

de aprender e participar das próximas aulas. Isso pode levar a uma maior participação dos 

estudantes, tornando-os mais ativos na construção de sua aprendizagem. 
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O professor Benjamim também manifesta o desenvolvimento de saberes de 

formação profissional durante sua entrevista. Na ocasião, é feita a pergunta: O que você 

pensava antes de começar a trabalhar no grupo sobre a inserção da física moderna no Ensino 

Médio? 

[...] Antes a ideia que eu tinha de física moderna e de ensino eu 
imaginava como se ensina qualquer outro conceito de física, como 
aqueles moldes tradicionais, apesar de eu sempre tentar seguir um 
caminho um pouco diferente, tentando não cair muito no tradicional. 
Eu tinha dificuldade de imaginar a Física Moderna, sem ser pelo 
viés tradicional (ESE - Benjamim). 

 

A tentativa de inserir a FMC pelo viés tradicional, provavelmente, foi um obstáculo 

para o professor Benjamim e, por isso, ao iniciar os trabalhos com o grupo, ele percebeu que 

deveria ser feito utilizando uma outra abordagem. Isso mostra que ele desenvolveu, durante a 

implementação das propostas, um saber de formação profissional relacionado à forma de 

abordar a FMC no Ensino Médio, superando o obstáculo da metodologia tradicional, o que 

possibilitou o sucesso da implementação. 

Um pouco mais adiante na entrevista, ele reforça o desenvolvimento desse saber ao 

responder a questão sobre o que havia mudado na sua prática depois de ter trabalhado com a 

FMC no Ensino Médio. 

[...] ao pensar numa atividade, eu tento, eu olho de outra forma, 
não simplesmente como eu olhava, antes eu acho que pensava mais 
no conteúdo, agora eu tento olhar para outras coisas (ESE - Benjamim). 

 

O trecho mostra que o saber desenvolvido pelo professor pode ter uma maior 

abrangência, não ficando restrito sobre aos tópicos de FMC. Isso mostra o desenvolvimento 

profissional deste professor. 

A questão do viés tradicional para inserir a FMC volta à cena no relato do professor 

Hugo, quando responde por que não tinha tentado inserir a FMC no Ensino Médio. 

O principal motivo é que falta material [...]. O outro motivo é que eu 
privilegiava o ensino tradicional, até por conveniência também. Em 
algumas vezes... muitas vezes por conveniência. (ESE - Hugo). 

 

O trecho mostra que esse professor tinha uma abordagem tradicional e reconhecia 

que isso era um obstáculo para inserir a FMC. Contudo, ele a superou à medida que foram 
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desenvolvidos saberes de formação profissional relacionados à metodologia não tradicional 

para inserir a FMC Ensino Médio. 

Assim, os professores começam a perceber que o foco não está somente no conteúdo, 

mas em outros aspectos. Talvez eles possam notar que é importante o aluno sair da 

passividade, participando mais ativamente das aulas, através da argumentação, do 

levantamento de hipótese, discutindo criticamente aquilo que está sendo colocado nas aulas. 

Isso também foi visto com outros professores. 

Superar o obstáculo da metodologia tradicional pode levar a uma mudança na 

dinâmica da sala de aula, levando a manifestação de mais um obstáculo - a organização rígida 

das atividades. 

 

4.1.4 Organização rígida das atividades 

 

Um aspecto importante nas propostas de FMC é o desenvolvimento das atividades, 

como leitura de textos e experimentos. Essas atividades exigem uma outra dinâmica na sala 

de aula, levando à maior participação do alunos. No entanto, para que o desenvolvimento das 

atividades não crie uma desordem na turma, é necessário que o professor tenha bem definido 

o objetivo da atividade, sabendo gerenciá-la para que possa atingir o esperado. No trechos 

seguintes, destacam-se algumas falas dos professores que mostram que, em alguns casos, 

esses aspectos não foram colocados em prática.  

Ao responderem a questão sobre quais as dificuldades que tiveram ao trabalhar a 

FMC na sala de aula, eles pontuam: 

a princípio, a questão da leitura, o aluno tem uma resistência, mas 
isso eu senti que foi diminuindo. No começo, o texto de uma folha, 
eles já tinham uma resistência maior e, no final, um texto maior, eles 
já liam... Acho que, a princípio, é isso, mas a matemática continuou  
ao longo do curso (ESE - Benjamin). 
 
O fato da própria leitura do aluno... Tinham muita dificuldade, é... 
Na leitura então... No começo principalmente você tinha que ler 
alguns textos, você tinha que ler junto com os alunos, ou fazer um 
aluno lendo um trecho, outro aluno lê outro. Então a gente tinha que 
fazer estratégia de leitura para que leitura não ficasse cansativa. E 
isso aí também foi uma coisa que fui descobrindo aos poucos, quer 
dizer, uma classe dava certo, outra não dava certo, então... É... Isso 
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também foi uma dificuldade, dos próprios alunos lerem e terem a 
leitura, a compreensão, [...] para que a leitura não ficasse cansativa 
(ESE - Jack). 

 

Os dois trechos acima indicam que, no início, os professores tiveram dificuldades na 

aplicação da atividade com a leitura de texto, pois principalmente na física a utilização de 

textos é um recurso pouco utilizado. De certa forma, isso não chega a ser um obstáculo, mas 

está relacionado à falta de gerenciamento no sentido que, na abordagem tradicional, 

dificilmente os alunos têm textos para leitura e, ainda, na formação inicial de professores, nas 

disciplinas específicas, raros são os casos em que se tem um texto para ler, salvo os livros-

textos. Isso acaba levando a uma perpetuação de que, em disciplinas da física, por exemplo, 

não há leitura de textos, há somente resolução de exercícios e problemas, que podem ser 

reflexo de uma área paradigmática.  

Assim, nessa visão, essa falta de gerenciamento torna-se um obstáculo, podendo 

gerar a concepção de que somente a resolução de problemas e exercícios é necessária para 

aprender física. Quando se pensa na FMC, a resolução de exercícios, muitas vezes, torna-se 

uma barreira, pois não é possível trabalhar uma matemática tão sofisticada com os estudantes, 

levando, assim, à concepção de que não é possível inserir a FMC na Educação Básica. 

Já o professor Jack relata para essa mesma pergunta um reflexão sobre sua postura na 

sala de aula, mostrando que o trabalho com a proposta contribuiu para o desenvolvimento de 

saberes experienciais relacionado com a postura dele enquanto professor durante às aulas, ou 

seja, no saber-ser. Nesse caso, isso se deu a partir das observações do professor de suas aulas, 

percebendo que era necessário ter melhor postura e tom de voz para explicar melhor a FMC.  

Observar o nível de voz pra ver se não estou falando muito baixo, 
tá claro... É claro que isso a gente... todo professor... Mas é pelo fato 
de você ter que explicar uma coisa diferente, a preocupação com 
que os alunos entendam... Então... Você tem que é... Como é uma 
coisa mais difícil, talvez, dos alunos entenderem, é uma coisa 
diferente. Tem que se preocupar mais com o tom de voz, em... 
querer andar pela classe talvez. Mas é mais assim... principalmente 
com a voz... uma postura mesmo de você... de ficar com uma postura 
mais ereta (mostra a postura, permanecendo com o corpo mais reto e 
braços estendidos para o chão), se você ficar com uma postura mais 
caída (mostra a postura direcionando a cabeça para o chão e fazendo 
movimento com as mãos exemplificando a fala), o som não sai. Então 
você tem que ter uma postura mais ereta pra que o som saia, 
começar a andar pela classe. São coisas assim que todo professor 
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deveria saber, mas talvez isso melhorou um pouquinho (ESE - 
Jack). 

 

Nota-se aqui que há a manifestação de um saber que possa estar relacionado 

diretamente ao obstáculo do gerenciamento da atividade, uma vez que ele percebe que é 

necessário andar pela classe para orientar melhor os estudantes no desenvolvimento da 

atividade e também há uma preocupação com a postura, para que o tom de voz seja adequado 

e os estudantes possam compreender aquilo que está sendo explicado. Este último aspecto é 

importante para o desenvolvimento das atividades, pois, caso não haja uma compreensão 

adequada dela, pode haver uma perda dos objetivos e o gerenciamento torna-se mais 

complicado, porque o professor terá que retomar diversas vezes a atividade. 

No entanto, é possível notar também que houve a superação dos obstáculos 

relacionados à metodologia tradicional pelos outros professores, a partir do momento que 

eles conseguem continuar com as atividades de leitura, desenvolvendo, assim, saberes de 

formação profissional e experiencial. Nesse caso, ambos saberes estão relacionados com a 

leitura de textos em aulas de física. A manifestação do saber experiencial pode ser vista na 

fala do professor James durante a primeira aula do curso. 

O texto, você pode dar uma vez, não deu certo, insista! Tem que 
insistir. É na insistência que a gente ganha (1ªAFP – James – parte 5: 
10´26´´). 

 

Nesta fala, o professor James mostra que, possivelmente, ele teve dificuldades com o 

uso do texto, mas que a insistência prevaleceu e os alunos começaram a aceitar o texto. 

Acreditamos que isso foi um obstáculo, pois, à medida que os estudantes não aceitavam os 

textos, poderia ser deixada de lado a inserção da FMC, uma vez que os textos são recursos 

fundamentais para esse processo. Assim, a implementação estaria fadada a não acontecer e, 

ainda, reforçaria a concepção de que o ensino de física não pode se dar por meio de textos. 

Contudo, percebe-se que esses professores conseguiram superar esse obstáculo, 

desenvolvendo saberes de formação profissional relacionado à metodologia e, também, 

saber experiencial relacionado com a leitura de texto, que foi compartilhada com os pares na 

forma de saber-fazer no que se refere às atividades com texto. 

A questão do gerenciamento da turma relacionado ao desenvolvimento das 

atividades também aparece no relato pós 1ª aula, quando um dos professores destaca: 
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Temos um aluno (referindo-se ao professor-cursista Bernard) 
extremamente questionador, o que é bom em alguns momentos e 
ruim em outros, porque, muitas vezes, a crítica é oriunda de um 
pensamento por demais tradicional (1ª RE – Benjamin). 

 

O aluno ao qual o professor Benjamin se refere é aquele que não aceita a ideia dos 

postulados, conforme foi discutido na sessão de conteúdos (4.1.2). Isso indica que o professor 

Benjamim não estava preparado para esse tipo de situação em sala de aula e, por isso, teve 

dificuldade em gerenciar a turma, à medida que a discussão ficou centrada nos dois 

(Benjamim e Bernard). Em outro momento, relato pós 4ª aula, o mesmo professor volta a 

destacar os questionamentos vindos de um professor cursista, que ele chamou de aluno. 

O aluno novamente questionou a questão dos postulados. Tem um 
lado bom do questionamento que é de poder retomar toda a questão 
dos postulados. Mas acho que agora, talvez acho que isso não volta 
mais. Acho interessante desse questionamento, por isso que foi um 
dos pontos principais, é porque, pelo menos comigo, quando você é 
questionado sobre uma questão complicada, você parece que estrutura 
melhor; aquela coisa que todo mundo fala: “você aprende 
ensinando!” (5ª RE – Benjamin). 

 

O lado interessante desses relatos é perceber que os professores não estão muito 

acostumados com questionamentos mais profundos, principalmente quando se trata de 

questões sobre a ciência, que têm a dimensão epistemológica em pauta. O aluno a que ele se 

refere vem questionando os postulados desde a terceira aula, quando eles foram enunciados. 

No entanto, eles só conseguem convencê-lo na quinta aula (última dia de curso), quando os 

professores (Benjamin e John) conseguem trazer os argumentos que, de fato, levaram o 

professor Bernard a se sentir satisfeito com a resposta. Além disso, parece que há uma 

concepção implícita no professor Benjamin sobre a aprendizagem, que ela se dá de forma 

passiva pelos alunos. 

Durante o curso, a questão do gerenciamento da turma também se manifestou, porém 

na forma de saber experiencial relacionado ao desenvolvimento de atividades lúdicas por 

grupos de estudantes. Na ocasião, o professor Hugo compartilha com os professores cursistas 

esse saber, mostrando que a organização do espaço da sala de aula deve ser modificada para 

que possa atender à dinâmica das atividades. 

Uma outra coisa são os alunos. Você monta os grupos... para quem 
está de fora, que não conhece, vai dizer: a sala de aula está uma 
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bagunça. E não é bagunça. Na verdade, a sua aula é uma aula 
mais dinâmica. Parece, de fato, para quem não está participando da 
aula, que está uma bagunça danada. Então, os alunos vão levantar, vão 
conversar, um vai querer ver o modelo que o outro está explicando... 
(1ªAFP – Hugo – parte 5: 15´37´´). 

 

A fala do professor destaca que, no caso da atividade ou das atividades 

desenvolvidas nas propostas, a turma será separada em grupos e que esse grupos discutem 

entre si, tornando a aula mais dinâmica. Esse é o objetivo das atividades, fazer os estudantes 

interagirem, trocando ideias e discutindo a atividade. É no meio dessas interações e troca de 

ideias que o processo de ensino-aprendizagem ocorre. Contudo, para os indivíduos que estão 

de fora e que não sabem o que está acontecendo, irão pensar que a aula está uma “bagunça”, 

sem a menor organização, pois não estão habituadas com essa dinâmica.  

Isso indica que o desenvolvimento de atividades em sala de aula, normalmente é 

visto de uma forma rígida, em que a interação entre os estudantes é inexistente, tornando, 

assim, um obstáculo para a implementação da FMC. Contudo, o professor Hugo compartilha 

seu saber experiencial com o grupo, mostrando que aquilo que muitos veem como 

“bagunça”, na verdade, é um momento de aprendizado. 

Outro professor do grupo também comenta durante o curso sobre a questão da 

interação entre os estudantes, ressaltando que isso seria o desejável nas aulas. 

O que que eu gostei bastante nesse tipo de aula é a interação. É 
uma aula diferente, né? Tem uma muvuca na sala, mas é uma 
muvuca gostosa (1ª AFP – John - Parte 3: 33´24´´). 

 

Nessa fala, o professor John ressalta que o tipo de abordagem da proposta permite 

uma maior interação entre os estudantes que, consequentemente, gera uma desordem. 

Contudo, essa desordem é bem vinda, uma vez que contribui para a aprendizagem dos 

estudantes, à medida que favorece a participação ativa dele. Além disso, ele enfatiza que não 

vê problema nesse tipo de desordem, porque, quando bem planejada, ela contribui para a 

aprendizagem dos estudantes. Isso é indício da superação de obstáculo relacionado ao 

gerenciamento da turma, pois, para ele, a desordem está sob controle. 

Um outro aspecto que esteve presente e faz parte desse obstáculo é a falta de 

objetivo ou perda do objetivo da atividade que está sendo desenvolvida. No relato pós 1ª 

aula, percebe-se essa falta de objetivo da atividade, principalmente quando está relacionada à 

aprendizagem. 
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Outro aspecto que, em minha opinião, ocorreu foi que deixamos de 
explorar um pouco mais as situações de aprendizagem; poderíamos 
ter fomentado mais questionamentos sobre os temas tratados (1ª 
RE – John).  

 

Aqui o professor relata que faltou fomentar os questionamentos, consequentemente 

as discussões, porque a ideia geral da proposta é instigar os estudantes (no caso do relato, os 

professores cursistas) a se posicionarem frente ao que está sendo discutido. 

Em vários momentos da 1ª aula, principalmente na finalização e sistematização das 

atividades, houve pouca discussão, tanto na perspectiva didática, em que poderiam ter 

relatado como foram as implementações na sala de aula, quanto na perspectiva conceitual, 

instigando os professores a exporem suas concepções. Além disso, percebeu-se que, nos 

textos trabalhados nessa atividade, haviam várias questões a serem respondidas pelos 

cursistas, porém não foram, levando assim, a pouca interação entre os cursistas e os 

professores que ministravam as aulas.  

O professor Benjamin também sentiu a falta de objetividade de uma das atividades, 

quando descreve em seu relato pós aula: 

Vendo que a atividade de evento chamou a atenção de todos. Porém, 
no momento da discussão, senti que deveria ter amarrado melhor 
a discussão (1ª RE – Benjamin). 

 

Uma das ideias centrais das atividades é levar à discussão, quando os estudantes 

podem expor suas opiniões, concepções e ideias, para que se possa saber o que eles pensam. 

No entanto, quando isso não acontece, o objetivo da atividade pode ser perdido e, assim, ela 

não ser mais significativa para a sequência. Além disso, a discussão é importante para tornar a 

aula dinâmica, tirando o foco do professor, permitindo maior interação entre os sujeitos 

dentro da sala de aula. 

Outro aspecto que se destaca na fala do professor e verificamos no vídeo da aula foi 

a questão de “ter amarrado melhor a discussão”. Notou-se, na aula (1ª aula), que os 

professores cursistas falam de muitas coisas, inclusive de coisas que não têm muita relação 

com a atividade. No entanto, os professores Benjamin e John não filtram as informações 

vindas deles, dificultando o encaminhamento da atividade e possibilitando a perda de foco no 

objetivo. 
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Em outros momentos do relato pós 1ª aula, o professor continua falando sobre as 

atividades e ele percebe, depois que a aula já ocorreu, que alguns pontos ficaram pendentes, 

principalmente referente aos textos. 

A gente acaba não retomando os problemas [...], os problemas no 
final do texto, eram questões [...] que chega uma hora, tem que 
fechar. Foi um erro nosso não discutir as questões do final do texto 
(1ª RE – John). 

 

Isso pode ser visto durante as duas primeiras aulas nos momentos em que os textos 

são utilizados. Raros foram os momentos em que as questões eram discutidas e, assim, 

contribuindo para a sistematização da discussão. Em seguida, esse mesmo professor relata que 

perdeu o foco da atividade e acabou tendo que retomá-la com os professores cursistas. 

Esse negócio do lúdico é legal, mas a gente precisa tomar cuidado 
para não se perder nessa questão do que a gente quer mostrar [...], mas 
se a gente não tomar cuidado, a gente perde o foco da discussão, [...] 
teve um momento que tivemos que retomar (1ª RE – John).  

 

O momento ao qual o professor se refere está relacionado ao fechamento de uma das 

atividades (1ª aula – atividade dos eventos), que é essencial para a proposta de relatividade. 

No momento essencial de sistematização da atividade, há uma perda do foco da atividade, 

pois não é feita uma relação da atividade com aquilo que está sendo discutido. Isso pode ser 

visto no trecho do relato escrito. 

Na atividade “Localizando ponto no espaço”, a discussão ficou 
centrada mais no tamanho da régua do que o sistema de 
referência (1º RE – John). 

 

A atividade referida pelo professor consiste na localização de uma régua, que está em 

um local da sala. No caso da aula, ela estava fixada por um fio e cada grupo deveria dar a 

localização dessa régua a partir do local onde se encontram (mesa do grupo). Contudo, o 

encaminhamento da atividade não destacou seu objetivo, que era discutir o sistema de 

referência, ficando “centrada no tamanho da régua”.  

A observação feito pelo professor John pode ter sido influenciada pela opinião 

exposta por uma professora cursista que, logo depois da atividade ser aplicada, relata: 

Esse tipo de atividade tem que tomar muito cuidado, né? Porque... 
mas qual é o objetivo dessa atividade?... Tem um objetivo por trás 
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aí, né? Que é discutir o espaço absoluto, o sistema de coordenadas 
e não cair em uma superficialidade da atividade, que é só a 
medição. Não se pode esquecer o objetivo central (1ª AFP – 
Professora cursista - parte 3: 37´48´´). 

 

A fala da professora vai de encontro àquilo que o professor John destacou em seu 

relato, pois parece que eles perderam o objetivo da atividade, permanecendo somente o 

lúdico. A importância disso é tal que mereceu destaque por parte de um dos professores do 

curso, dizendo exatamente que o objetivo deve ter sido esquecido. 

Contudo, foi possível identificar saberes desenvolvidos pelos professores 

relacionados ao encaminhamento das atividades e o planejamento das aulas. Depois da última 

aula do curso, o professor John relata:  

Para mim, o que foi central é essa questão de planejar a aula, 
preparar a aula. Acho que os professores não têm esse hábito, ou se 
tem, a forma como eles fazem, não sei se é adequada. Pela maneira 
das discussões que eles fizeram [...]. Me pareceu que eles têm uma 
grande dificuldade nessa questão da problematização, de como 
encontrar situações que sejam problematizadoras. E quando fala 
em problematizar, eles estão confundindo apenas com questões e 
perguntas (5ª RE – John). 

 

Nesse trecho, podemos destacar dois aspectos. O primeiro está relacionado ao 

planejamento que os professores cursistas tiveram que realizar, indicando que as propostas de 

FMC necessitam de bons planejamentos, principalmente na organização das atividades e, 

como destaca o professor, parece que eles não têm o hábito de fazer o planejamento. Isso, 

talvez seja pela pouca utilização de atividades nas aulas e também, por estarem lecionando há 

algum tempo, repetindo todos os anos a mesma sequência de conteúdos. Por isso, não sentem 

que seja necessário elaborar o planejamento. Contudo, no caso da FMC, isso é suma 

importância, pois é por meio desse planejamento que o professor terá mais clareza dos 

objetivos da atividade e do conteúdo discutido. Essa é a manifestação de um saber de 

formação profissional, à medida que os professores do grupo percebem a importância do 

planejamento na implementação da FMC, algo que provavelmente tenha sido esquecido, pois, 

na tradição do ensino de física, os conteúdos, as sequências e a metodologia dificilmente 

sofrem modificações, permanecendo praticamente a mesma ao longo dos anos. 

O segundo aspecto é sobre a questão da abordagem utilizada no desenvolvimento das 

atividades, que é a problematização. No trecho destacado, é possível perceber que os 
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professores cursistas têm dificuldade em elaborá-la, porque confundem com simples questões. 

Esses dois aspectos destacados aqui mostram que foi necessário o desenvolvimento de 

saberes de formação profissional relacionado ao planejamento e também da parte 

metodológica voltada para a problematização, no que se refere a organização e 

encaminhamento das atividades. 

A problematização à qual o professor John se refere seria uma situação e/ou questão 

exposta para a discussão dos estudantes, visando relacionar o conteúdo estudado com 

situações reais deles. Nesse sentido, ela pode se configurar como um problema a ser resolvido 

pelos estudantes, necessitando, assim, adquirir novos conhecimentos (DELIZOICOV; 

ANGOTTI, 1992). 

Já em outro momento, o professor John coloca de forma direta a maneira mais 

atraente para os alunos se interessarem pelo estudo de tópicos de física moderna, quando 

discute na sala de aula com os professores cursistas sobre os postulados da Relatividade. No 

episódio, ele expõe sua experiência em encaminhar as discussões sobre um dos postulados da 

Relatividade, que é consequência de já ter implementado o conteúdo no Ensino Médio. 

Queria pegar um ponto que é importante e comentar com a sala. 
Quando estamos discutindo isso (os postulados da relatividade), como 
vocês são professores e já ouviram falar, para nós, que de alguma 
maneira sabemos, lançam mão desse artifício, para entender de uma 
forma mais coerente. Mas os caras (referindo aos alunos) não têm essa 
noção. Por isso que a construção que estamos fazendo agora é uma 
construção lógica. Trabalhando com os argumentos que 
discutimos até aqui, chegamos a isso aqui (fazendo referência aos 
postulados). Então, para ele (estudante), não vai ser uma coisa em 
evidência... a velocidade da luz é constante e tá aí. Esse é o grande 
problema. Esse é o entrave de toda essa discussão. Para nós que de 
alguma maneira já ouvimos falar que a velocidade da luz é constante. 
Então você até aceita... Mas para o aluno, para levá-lo a essa 
construção, não é uma coisa evidente (3ªAFP – John – parte 3: 52´). 

 

O trecho acima mostra que o professor vê que é importante compartilhar com os 

professores cursistas a questão do encadeamento lógico da discussão. Possivelmente esse é 

um aspecto que se apresentou como uma barreira para ele no momento da implementação, 

mas que foi superada. Por isso, ele acredita que seja importante de ser colocada, mostrando, 

assim, que houve o desenvolvimento de saberes de formação profissionais e também de 

saberes experienciais para lidar com questões problematizadoras (saber-fazer). 

O professor John manifesta também o desenvolvimento de saberes experienciais, 
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nesse caso relacionado com a abordagem de questões problematizadoras. Isso apareceu 

durante a discussão dos postulados da relatividade. Na ocasião, ele comenta com os 

professores cursistas qual é o erro que o professor não pode cometer para não prejudicar o 

encaminhamento da atividade. 

Se na sala de aula, quando você apresentar o problema e se você 
jogar a solução que a velocidade da luz é constante, você acabou 
com seu problema, com sua aula, com a relatividade. Você tem que 
fazer de tudo, de todos argumentos, para levar o cara a construir esse 
argumento, para ele olhar de tudo que ele tem aqui e ver se está 
coerente. Não errei em nada, fiz as transformações de Galileu, 
funcionaram até agora. Tá tudo coerente, por que que agora não 
consigo? (3ªAFP – John – parte 3: 53 ´15´´). 

 

Nessa discussão, o professor percebe que é necessário destacar que o aluno deve 

chegar à conclusão da velocidade da luz constante. Caso isso não aconteça, perde-se 

totalmente o sentido da atividade e de toda a construção feita até o momento. A manifestação 

do saber experiencial também já havia acontecido com o professor Benjamin na 2ª aula, 

quando ele expõe sua experiência na implementação da atividade. 

A ideia da atividade é sensibilizar para o tema e abrir o apetite para a 
discussão... para aprofundar o conceito de simetria, né? Não é um 
conceito simples, não é tão trivial quanto parece. Tem que tomar 
cuidado, pelo ao menos nessa atividade, do conceito, da ideia de 
simetria surgir dos alunos e não a gente (professor) colocar. É um 
pouco difícil que a gente fica meio ansioso, né? [...]. É um atividade 
lúdica, né? O aluno tende a gostar [...]  da atividade. Mas é sempre 
bom tomar cuidado para não perder o foco, que é um tema muito 
aberto e fácil, dá umas viajadas  (2ªAFP – Benjamin – parte 2: 16´) 

 

Isso mostra que os professores desenvolveram, devido à implementação, um saber 

experiencial voltado para trabalhar o lúdico e questões problematizadoras, compartilhando 

com seus pares o saber-fazer vinculado às atividades da proposta. O desenvolvimento desse 

saber mostra que tanto o professor John quanto o Benjamim superaram o obstáculo 

relacionados às atividades (gerenciamento da turma e falta de objetivo da atividade).  

Muitas vezes, o saber experiencial desenvolvido só se torna explícito quando os 

professores foram questionados sobre o conteúdo ou como abordá-lo na sala de aula. Nesses 

casos, eles refletem e buscam expor todo o seu repertório de conhecimento prático 

desenvolvido com a construção, implementação e reestruturação da proposta (TARDIF, 

2002). Isso foi o que aconteceu com os relatos trazidos acima, que também pode ser visto no 



 152 

trecho seguinte. 

Um detalhe que é importante na aplicação desta atividade é 
quando você for aplicar, jamais falar a palavra simetria. Então, se 
aparecer o termo simetria, ele tem que vir dos alunos. Vocês 
(professores-cursistas) têm que evitar o termo simetria. A ideia é 
partir da vivência do aluno, da percepção do aluno. É uma 
atividade introdutória, que vai abrir o apetite do aluno (2ªAFP – 
Benjamin – parte 2: 13´ 15´´). 

 

A atividade a que o professor Benjamin se refere consiste na construção de máscaras, 

que devem ser feitas utilizando somente tesoura e papel que, ao final, servem para discutir o 

conceito de simetria. Nesse momento, ele ressalta a importância da manifestação dos 

estudantes sobre a atividade. Caso o professor se manifeste, ela perde parte de seus objetivos. 

Ao nosso ver, isso é mais uma manifestação do saber experiencial relacionado ao 

encaminhamento das atividades, que foi desenvolvido a partir da superação dos obstáculos do 

gerenciamento da turma e da falta de objetivo das atividades. Esse saber é compartilhado com 

os outros professores na forma de encaminhar a atividade (saber-fazer). 

Contudo, mudanças na metodologia, na organização das atividades e na utilização de 

novos recursos didáticos, exigem dos professores mudanças na forma de avaliar. Sendo assim, 

a avaliação tradicional apresenta-se como um dos obstáculos para a inserção da FMC. 

 

4.1.5 Avaliação tradicional 

 

Esse é um aspecto de grande relevância também no processo de inovação curricular 

com a FMC. Isso porque todo processo de ensino-aprendizagem envolve a avaliação. Não 

uma avaliação nos moldes tradicionais que sirva somente para classificar os estudantes por 

meio de notas, mas uma avaliação que contribuía de forma significativa para esse processo, 

ou seja, que sirva como ferramenta de reorientação das estratégias utilizadas pelo professor no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Contudo, os professores que estão inseridos na tradição do ensino de física têm 

concepções bem alicerçadas sobre para que serve e como deve ser uma avaliação. É nesse 

sentido que ela torna-se uma barreira para a implementação da FMC. 
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Isso pode ser visto nas entrevistas dos professores quando foram solicitados a 

responderem a questão: Como você trabalhou a avaliação com a FMC? O professor 

Benjamim responde: 

a gente tinha sempre exercícios, aplicamos algumas provas 
também, mas eu também apliquei um questionário para eles, para 
dizerem o que eles estavam achando do curso, o que eles pensavam 
dos textos, das atividades, não só para avaliar o... mas para avaliar o 
que eles estavam achando (ESE - Benjamin). 

 

Percebe-se, nesse trecho, que o professor não fugiu do método tradicional de 

avaliação utilizando os exercícios (aqui se entende exercícios de lápis e papel) e a prova, 

embora tenha relatado o uso de um questionário que, conforme sua fala, não se pode 

considerar avaliação no sentido que estamos tratando. A avaliação com o uso do questionário 

foi apenas para avaliar o curso, para saber o que os estudantes estavam pensando sobre o 

curso. Nesse sentido, isso se torna um obstáculo, porque não se pode avaliar uma proposta 

inovadora a partir de métodos tradicionais, ainda mais quando se faz uso de outros recursos 

didático-pedagógicos, como a leitura e discussão de textos e atividades experimentais. 

Em outro trecho, encontramos, na fala do professor Hugo, ao responder a mesma 

questão, indícios de uma resistência à mudança na avaliação. Vejamos o trecho a seguir: 

uma das maneiras de avaliar que eu utilizo até hoje é assim: a cada 
uma ou a cada duas semanas, eu passo alguns exercícios ou passo 
atividades relacionadas com aquele tema da aula que nós vimos; 
eles fazem. Na aula seguinte, ou na próxima aula, duas aulas, duas 
semanas, eu levo as questões corrigidas e explico porque que... ou 
estão dentro do que nós estudamos ou estão fora as respostas dos 
alunos. E... é... no geral era isso (ESE - Hugo). 

 

Apesar de não especificar quais os tipos de atividade que utiliza, o professor deixa 

claro que faz uso da resolução de exercícios de lápis e papel para avaliar seus alunos, ou seja, 

utiliza o método tradicional de avaliação em física, que acredita fazer algo diferente quando 

corrige os exercícios. Assim, percebe-se que o professor ainda tem um certa resistência e 

dificuldade para mudar seus métodos de avaliação, apesar de tentar realizar as avaliações em 

períodos menores, “a cada uma ou duas semanas”. Contudo, um pouco mais à frente, ele 

complementa sua resposta: 

[...] quando estávamos usando a Física Contemporânea, Dualidade 
Onda-Partícula, era a participação deles (estudantes) durante o 
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andamento das aulas. Porque tinham leituras, era uma aula mais 
qualitativa. (ESE – Hugo). 

 

Esse trecho indica que o professor Hugo, ao abordar a FMC, utiliza outras formas 

para avaliar os estudantes, procurando levar em consideração as atitudes, o comportamento e 

a participação deles. Isso fornece indícios de que há processo de superação do obstáculo, 

consequentemente o desenvolvimento de saberes de formação profissional relacionados à 

avaliação dos estudantes e, ainda, que esse saber tem uma abrangência local, pois está sendo 

utilizado somente com a FMC. 

Por outro lado, alguns professores reconhecem que a FMC permite trabalhar a 

avaliação de outras formas, fugindo das tradicionais provas e buscando diversificar as formas 

de avaliar. Além disso, há uma percepção de que a avaliação deve ser processual, um 

contínuo ao longo das aulas. 

a avaliação, a gente tem que mudar um pouquinho esta questão da 
avaliação, o conceito de avaliação, primeiro que não deve ser uma 
coisa só, não deve ser só prova, né? Embora eu acho que tem que 
haver pelo menos uma prova sim... O sujeito tem que, que tá se 
preparando para isso, porque... eventualmente, no futuro, ele vai ter 
que fazer provas, mas eu penso que é legal, porque você pode avaliar 
outros aspectos, né? A participação do sujeito no grupo, tem uns 
que têm mais facilidade pra fazer a parte da exposição oral, o 
pessoal que escreve melhor, então eu acho que é um conjunto de 
coisas que dá pra você avaliar melhor, não fica restrito somente ao 
conhecimento muito específico, fórmula... e aí, eu aceito que o cara 
aprende sim, ele..., o cara não precisa necessariamente dominar 
tudo de fórmula; ele, entendendo os conceitos básicos, ele tá 
construindo aquilo que é a base, depois ele vai evoluindo (ESE - John). 

 
O professor John ressalta que é importante modificar a avaliação, levando em 

consideração outros aspectos da aprendizagem dos estudantes, além do conceitual. Ele indica 

também que, embora não abra mão da tradicional prova, a avaliação deve ser realizada de 

outras formas, assim é possível avaliar os outros aspectos. Ademais, é possível perceber que 

este professor tem uma visão diferente do processo de ensino-aprendizagem, pois, para ele, o 

estudante vai construindo seu conhecimento e, assim, evoluindo. Isso pode ser um dos 

motivos que o levam a conceber a avaliação em um sentido mais amplo, como uma 

ferramenta que auxilia o processo de ensino-aprendizagem. 

Contudo, esse mesmo professor descreve em seu relatório pós 1ª aula que há maior 

necessidade de discutir avaliação nas propostas. 
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Em um outro momento, fomos questionados sobre critérios e 
formas de avaliação das atividades propostas. Como avaliar? O que 
avaliar? Qual o sentido da avaliação? Quando se trata de avaliar 
conteúdos procedimentais e atitudinais, como fazê-lo (mensurá-los)? 
Esta é uma discussão, penso eu, para a qual devemos estar mais 
bem preparados; se possível, com exemplos concretos (1ª RE – John). 

 

Embora o professor John apresente uma concepção de avaliação mais ampla, como 

foi visto anteriormente, ele tem necessidade de um respaldo do grupo sobre o tema, utilizando 

talvez algumas referências da área para fundamentar melhor suas ideias e, assim, poder 

contribuir melhor para a formação de seus pares. 

Esse momento relatado pelo professor John pode ser visto na 1ª aula do curso de 

formação de professores, quando o professor cursista (prof. Bernard) questiona: “Na hora que 

está desenvolvendo a atividade, você tem alguma planilha que vai anotando o que o cara está 

fazendo ou é só no visual mesmo?” Em seguida, o professor John responde: 

Eu escolho devidamente um grupo, que eles costumam trabalhar em 
grupo já há várias atividades, desde o início do período letivo. 
Suponho que a gente vá trabalhar em várias atividades em grupo e aí 
eu peço que eles se dividam em grupo, por afinidade, e não procuro 
interferir. Se for necessário, às vezes, eu tiro um cara de um grupo, 
coloco no outro, mas eu deixo que eles mesmos, por afinidade, 
escolham os grupos. Daí eu tenho uma planilha que vou avaliando, 
como, por exemplo, atitudes e procedimentos, tá? Esses são os tipos 
de avaliações que vejo como relevante. E aí eu vejo como cada 
grupo está para você... Eu deixo claro para eles também os critérios 
de avaliação, atitudes e procedimentos e falo para eles que a gente faz 
uma prova clássica sobre o assunto, porque eu preciso mensurar se 
ele realmente absorveu aquele conteúdo (1ª AFP – John – Parte 3: 
33´24´´). 

 

Apesar de relatar a necessidade de discutir mais no grupo, o professor, através de sua 

experiência na sala de aula, mostrou que consegue avaliar de modo diferente e não fica 

restrito somente ao conteúdo, mas também atitudes e procedimentos dos alunos. Isso deixou 

os professores cursistas relativamente satisfeitos, apesar de perceberem que é mais trabalhoso. 

Assim, nota-se neste trecho que há o desenvolvimento de saberes experienciais incorporados 

a sua prática sob a forma de saber-fazer e que, segundo Tardif (2002), é na interação dos 

professores novatos e os experientes que estes últimos tomam consciência de seus saberes 

experienciais, transmitindo-os. No caso do professor John, esse saber está diretamente 

relacionado à forma dele avaliar os estudantes.  
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Além disso, há também o desenvolvimento de saberes de formação profissional 

relacionada à avaliação enquanto instrumento essencial no processo de ensino-aprendizagem. 

No entanto, no final de sua fala, ele mostra que é preciso quantificar a aprendizagem dos 

estudantes. Talvez isso esteja relacionado fortemente ao sistema de ensino, quando os 

professores são obrigados a entregar notas dos estudantes à secretaria da escola, classificando-

os. 

Essa forma de perceber o todo no momento da avaliação também é relatada por outro 

professor na entrevista, ao responder a questão sobre como é a avaliação com a FMC. 

Você acaba olhando o aluno como um todo mesmo, né? Você vai 
olhando.... aquelas... ah como estão as habilidades dele, como que 
ele tá... Claro, quando eu tenho um texto, é mais fácil trabalhar o texto 
[...] com eles, quando você não tem, acaba... dando uma receitinha 
de alguns probleminhas, que são até mais simples para você até 
passar na lousa. A gente tem que ser verdadeiro, tem que reconhecer, 
nós temos... problemas, tem seus limites, né? (ESE - Charlie).  

 
Apesar de demonstrar ter uma visão mais global da avaliação dos alunos, o professor 

entra em contradição, mostrando que quando não é dada uma ferramenta diferente, ele volta 

para o método tradicional de avaliação com receitas de problemas, como ele mesmo coloca. 

Talvez isso aconteça para que ele se sinta mais confortável no sentido de mostrar inicialmente 

para os alunos que há provas com resolução de problemas e perceba que aquilo é física, pois 

esteve durante algum período inserido na forma tradicional de avaliar. Isso é indício que a 

forma de avaliar é um obstáculo nesse processo de inovação, pois ele ainda não consegue se 

desvencilhar das tradicionais resolução de exercícios no momento de avaliar. No entanto, 

pode-se notar que o professor está em processo de superação, porque faz uso da avaliação de 

forma diferenciada, buscando avaliar as habilidades dos estudantes como um todo. 

Já o professor Jack ainda se mostra um pouco confuso na forma de avaliar, mas 

esboça uma forma distinta de fazê-la. 

Principalmente atividade escrita. No final de cada atividade, de 
cada texto, sempre tem algumas questões. Se as perguntas forem... Se 
forem boas as perguntas... É... Assim eu avalio a participação dos 
alunos, se respondessem as questões no caderno. Dava um 
risquinho básico (movimento com a mão indicando assinatura) e 
anotava lá: Tal aluno fez atividade, e anotando. E... de repente, se 
alguém se destaca, se alguém assim é... falasse coisas importantes, eu 
anotava um pontinho a mais pra ele. É claro que também através do 
instrumento da prova. No final de cada grupo, final de cada bloco de 
atividades, eu sugeria uma atividade... uma prova... Bom... Algumas 
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atividades eu fazia prova com consulta, outras fossem... Que eu via 
que o pessoal tinha um certo entendimento, eu fazia individual 
sem consulta, uma prova tradicional (ESE - Jack). 

 

O trecho é interessante, porque indica que, participando de um processo de inovação 

(mudança), o professor se sente mais à vontade para fazer pequenas modificações nas formas 

de avaliar os alunos, como se viu nos trechos em destaque. Contudo, ele parece não ter bem 

nítido o que e como avaliar, simplesmente determina critérios gerais (participação, resposta 

das questões) sem fazer uma análise mais criteriosa daquilo que o estudante traz. Isso pode 

levar o professor a não ter um feedback da aprendizagem dos alunos, não tendo parâmetros se 

ele está aprendendo ou não e, assim, reorientar sua prática.  

Desta forma, para se sentir mais tranquilo, ele faz uso da tradicional prova. Talvez 

essa seja a forma que os professores encontram de ainda ter uma estreita relação com a 

tradição do ensino de física. Não que o uso da prova seja ruim, o grande problema é o seu 

formato. Nesse sentido, vemos que a avaliação nesse processo de inovação com a FMC deve 

ser criteriosa e bem estruturada, porque, ao contrário, corre-se o risco de cair na banalidade da 

avaliação e o aluno entender que qualquer tipo de resposta é válida. 

No entanto, quando o assunto trabalhado é aquele tradicionalmente abordado no 

currículo, a forma de avaliar é sempre e unicamente a prova escrita. Isso pode ser visto nos 

trechos abaixo. 

[...] onde as aulas eram tradicionais, onde não trabalhava a FMC. A 
avaliação era no papel. Então o aluno ia lá, fazia avaliação no 
papel, algumas vezes ele tinha que olhar no caderno, algumas vezes 
eu tinha que passar uma função na lousa, ou explicar a conta como 
resolvia (ESE - Hugo). 
 

Eu diria assim que não fugiu muito, embora fosse uma proposta 
diferente daquilo que a gente iria fazer normalmente em sala de aula, 
os mecanismos de avaliação não fugiram muito daqueles que a 
gente tradicionalmente acostumava a usar (ESE - James). 

 

Os trechos mostram que os professores ainda estão em processo de superação e que 

avaliar levando em consideração outros aspectos, como a atitude e comportamento, tem sua 

validade restrita para a FMC. Isso reforça a ideia do grande obstáculo para a tradição do 
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ensino de física, pois, ao ensinar os conteúdos tradicionais do currículo, o professor faz uso 

das ferramentas tradicionais de avaliação e possivelmente de ensino. 

A resposta do professor James reforça essa posição à medida que ainda não havia um 

consenso em como e o que avaliar. No momento ele foi questionado se durante a aplicação, 

como é que trabalhava os instrumentos de avaliação? 

Então esse aí também foi um outro problema, porque a gente se 
preocupou... No início da elaboração do material... A gente se 
preocupou... A gente ficou muito centrado no material. O material, as 
atividades, só que a gente... E a gente tinha que aplicar isso em sala de 
aula e os alunos que participavam  nisso, de certa forma, eles... A 
gente acabou fazendo um contrato com eles, é... Quanto à aplicação 
do curso de onde vinha essa proposta etc. Só que, aluno, escola, então 
a gente precisa de um jeito de avaliar [...]. Então, no final, por mais 
que a gente fizesse um projeto, a gente precisava quantificar isso 
daí e traduzir isso numa nota. Então isso aí foi uma briga, porque 
chegava a época... "A gente tem que fechar média", e aí a gente 
vai avaliar como? "Ah, mas a gente tem as atividades que nós 
aplicamos", "tá, mas as atividades", vamos dizer assim, eu não 
posso avaliar somente lá pelas atividades. Pelo menos no colégio 
que eu trabalho até hoje, o pessoal muitas vezes não achava que só as 
atividades não eram uma maneira de você avaliar. E a famosa prova? 
Então a gente teve que... a gente sentou aqui, em alguns 
momentos, para elaborar a prova também, relacionado com 
aquilo que a gente trabalhou em sala de aula (ESE – James). 

 

O trecho indica que, além da tradição do ensino de física, o professor fica preso ao 

sistema de ensino, pois, ao final de dois meses (bimestre), eles são solicitados a entregarem as 

notas dos estudantes, que servem para quantificar a aprendizagem deles, ou seja, conceber a 

avaliação como métrica. Isso corrobora nossa inferência feita no caso do professor John ao 

fazer uso das provas, mostrando que é uma barreira para as inovações, pois, se querem 

sobreviver no ambiente da sala de aula, terão que se adequar aos sistema de ensino instituído. 

Porém, quando o processo não envolve a inovação, a ferramenta de avaliação é unicamente a 

prova. Isso dá indícios de que os professores ainda fazem distinção entre as duas propostas. 

Um dos motivos desse fato é que os professores ainda não conseguiram superar totalmente 

esse obstáculo e ainda estão em processo de aprendizagem, tentando modificar suas 

concepções sobre avaliação, ou seja, estão em processo de desenvolvimento de saberes 

experienciais e de formação profissional. A manifestação desses saberes pode ser vista 

durante o curso de formação, quando o professor James expõe sua experiência aos seus pares. 
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Como é que você pode aferir que nosso aluno compreendeu 
minimamente o texto? Fazendo um debate com eles, que sei que, 
muitas vezes, é uma coisa complicada de fazer. O pessoal fala demais, 
não presta atenção, mas pode ser feita (1ª AFP – James – Parte 5: 
8´17´´). 

  

No trecho, pode-se notar que o professor James relata uma maneira utilizada por ele 

para avaliar os estudantes quando utiliza o texto, indicando a possibilidade do debate, que 

talvez seja a discussão entre grupos.  

Além dos obstáculos tratados até aqui, o currículo também se apresenta como 

barreira para a inserção da FMC. 

 

4.1.6 Currículo tradicional 

 

Em geral, o currículo de física apresenta uma grande quantidade de temas que, na 

maioria das vezes, não são possíveis de serem ensinados em sua totalidade. Mas esse não é 

somente o caso da física, outras áreas de conhecimento também enfrentam o mesmo 

problema, com, por exemplo, a biologia, a história e as letras. 

Contudo, para que, de fato, a FMC possa ser inserida no E.M., alguns conteúdos 

devem ficar fora do currículo. Caso contrário, o tão inchado currículo de física ficará ainda 

pior. Nesse sentido, percebe-se que alguns professores ainda não conseguiram desvencilhar-se 

do foco no conteúdo em detrimento da aprendizagem e, também, que conteúdos 

tradicionalmente ensinados, como cinemática, termologia e eletrostática, devem estar 

presente, a todo custo, nos currículos. Isso acaba levando a concepções de que não é possível 

ensinar FMC, pois não há espaço suficiente no currículo.  

Além disso, há uma visão fortemente difundida entre os professores de que existe um 

único caminho a ser seguido com os conteúdos de física, que é aquele trabalhado durante 

todos os anos de profissão, isto é, enxergam o currículo como um caminho histórico, primeiro 

com mecânica, seguindo para física térmica (termodinâmica) e finalizando com o 

eletromagnetismo. 

De certa forma, isso já era esperado, pois, como destaca Tardif (2002), o professor, 

mesmo antes de se tornar profissional, já permaneceu longos anos em seu ambiente de 

trabalho e, todo esse tempo, é bem provável que tenha visto somente uma maneira de tratar os 
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conceitos físicos, que é a perspectiva com que ele trabalha. Os trechos destacados abaixo 

reforçam essa discussão e corroboram para a estruturação do grande obstáculo que 

denominamos tradição do ensino de física. 

O professor Jack, quando questionado como e por que veio para o grupo, responde 

que aquilo que chamou sua atenção foi a questão da atualização, porque sentia necessidade de 

mudar sua prática, principalmente o currículo, e complementa:  

Por mais que você queira se esforçar, as coisas escapam, gera uma 
certa inércia, e a gente acaba ficando sempre num arroz com feijão 
[...] as leis de Newton, na Eletricidade (ESE - Jack). 

 

No trecho, pode-se perceber que o professor se esforça para tentar sair do currículo 

tradicional (arroz com feijão), mas acaba não conseguindo por motivos aqui desconhecidos. 

Contudo, é provável que esse esforço tenha sido a motivação inicial que o levou a procurar o 

grupo no qual se encontra, ou seja, conciliar sua vontade de mudar o “arroz com feijão” com 

as novas propostas de sequências didáticas, realizando inovações no currículo. 

No trecho seguinte, quando questionado se já havia pensado em trabalhar a FMC em 

sala de aula, ele completa com uma espécie de justificativa para tratar sempre os mesmos 

assuntos e assim não ter tempo (aulas) para trabalhar a FMC. 

A gente tem essa ideia de não poder avançar enquanto não 
cumprir tudo do currículo anterior [...]. Tem esse negócio de 
cumprir todo o currículo, todo o conteúdo, antes de chegar em 
Física Moderna, né? (ESE - Jack). 

 

O professor mostra claramente a concepção de pré-requisito, ou seja, só é possível 

abordar a FMC na sala de aula depois que todos os outros conteúdos (tradicionalmente 

abordados) forem tratados. Desta forma, o professor manifesta a concepção de que é 

necessário cumprir todo o currículo antes de abordar a FMC. 

Assim, o que se percebe é que esse professor apresenta o obstáculo dos pré-

requisitos para abordar a FMC na sala de aula, ou seja, trabalhar todos os conteúdos antes, 

para depois tratar a física moderna, deixando-a sempre para o final. Essa posição exposta pelo 

professor não é rara de se encontrar nas salas de aula e, por isso, a FMC tem enfrentado 

barreiras para ser implementada na Educação Básica. Essa concepção se materializa nos 
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livros didáticos, pois são raros aqueles que não abordam a FMC nos últimos capítulos do 

último volume, reforçando ainda mais o obstáculo do pré-requisito.  

Contudo, há indícios de que superou ou está superando esse obstáculo. Logo em 

seguida, ao finalizar a resposta para a perguntar anterior, ele coloca: 

Na verdade, vi que era uma besteira, depois que a gente entrou no 
grupo... É... a gente, quer dizer... acha isso... Tem coisas é... que você 
poderia simplificar, são coisas que você poderia colocar a essência, 
mesmo assim, você ficou de colocar coisas, várias operações, por 
exemplo, de resistência em série, resistência em paralelo etc. 
Realmente acho que isso não tem muito sentido para o aluno. A gente 
precisa dar uma noção, o que seria uma resistência em série, o que 
seria... não você inventar um monte de cálculo, se você sabe... Só 
perde tempo. Por causa disso, por causa dessa visão que eu tinha 
de – não, você tem que cumprir todas as etapas, todo o conteúdo 
pra poder chegar num... na Física Moderna. Não, na verdade, não é 
isso. Você pode pular etapas, sem prejuízo algum (ESE - Jack). 

 

No trecho, ele deixa claro que tinha uma concepção de que era necessário cumprir 

todo o currículo e que, agora, ele começa a perceber que não é bem assim. Há conteúdos que 

podem ser abordados de uma forma mais geral, sem causar prejuízos aos estudantes.  

No final, ele volta a reafirmar essa posição, quando é colocada a questão: Para um 

professor trabalhar a física moderna, o que ele precisa ter para estar apto para entrar na sala de 

aula? Ao responder essa questão, o professor Jack deixa claro que o maior obstáculo para ele 

foi o currículo, porque, para ele, somente depois de ter superado a questão do currículo é que 

é preciso estudar os conceitos de FMC. 

Tem esse negócio de cumprir todo o currículo, todo o conteúdo, 
antes de chegar em Física Moderna, né? Então talvez seja... Você 
tem que conscientizar o professor é... que ele, não há necessidade de 
você seguir ipsis literis o currículo de Física. Que você, assim... você 
pode pegar a essência de alguns tópicos e passar adiante. Não é 
necessário você fazer todas as contas, todos os procedimentos, todo o 
conteúdo de física pra... você pode passar recortes. Então é importante 
que a gente conscientize esses professores a... que não há necessidade 
de fazer esse... todo o currículo, totalmente e... ver mais tarde a 
importância de você ensinar a Física Moderna pro professor (ESE 
– Jack). 

 

Os trechos anteriores mostram que esse professor, depois de ter implementado às 

propostas de FMC e estar inserido em um grupo de pesquisa, superou (ou está superando) o 
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obstáculo relacionado aos pré-requisitos para a FMC, gerando saberes curriculares ao 

perceber que o currículo é um caminho a ser seguido e que não é rígido e tampouco existe 

somente um. Isso é importante, porque, desta forma, a FMC terá espaço para ser inserida na 

Educação Básica, não ficando fadada a ser dada somente no final da terceira série do Ensino 

Médio. 

O obstáculo dos pré-requisitos também se manifestou com outros professores. Um 

deles, ao responder a questão “O que você pensava sobre a física moderna no ensino médio?”, 

relata: 

a gente se forma e... acaba trabalhando naquela tradição... Você 
acaba entrando numa tradição... por mais que você queira inovar... 
uma aula de laboratório aqui, outra ali... eu sempre gostei de fazer 
jornal científico com os alunos, mas é coisa do hábito da tradição 
mesmo... E eu trabalhei muito tempo num cursinho e a gente fica 
preso àquele conteúdo... Você acaba se tornando bastante 
conteudista... naquela sequência tradicional... e a FM entra como 
aquela pinceladinha de final de ano e mais uma 
complementação... (ESE - Charlie). 

 

O trecho relatado pelo professor manifesta, de forma clara, o grande obstáculo que é 

a tradição do ensino de física e que a vontade em inovar acaba sendo vencida por essa 

tradição, que se caracteriza pelo uso excessivo de aulas expositivas, centradas no professor, 

que segue a sequência tradicional dos conteúdos. Além disso, é possível perceber que há a 

concepção da necessidade de cumprir todo o currículo antes de chegar à FMC, ou seja, só é 

possível abordar esses conteúdos depois que uma série de conceitos forem abordados, 

deixando sempre para o final, como “aquela pinceladinha no final do ano”. 

Nota-se que ambos os professores (Jack e Charlie) mostram que não percebiam o 

currículo como caminho a ser seguido e, por isso, não conseguiam abordar a FMC no Ensino 

Médio. Isso torna-se um obstáculo à medida que o professor não irá implementar esses 

tópicos enquanto não cumprir todo o currículo tradicional, acreditando que este seja pré-

requisito para a FMC.  

Não é de se estranhar que os professores apresentem uma concepção de pré-

requisitos para o ensino da FMC, pois passaram vários anos em seu futuro ambiente de 

trabalho (na sua vida escolar e na formação inicial) e, na física, por ser uma área 

paradigmática (ZYLBERSZTAJN, 1998), poucas mudanças ocorreram nas sequências dos 

conteúdos ensinados. Por isso, uma proporção considerável de professores, utiliza a mesma 
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sequência de conteúdos que foram ensinados, tanto na Educação Básica, quanto no Ensino 

Superior. 

Contudo, o professor Charlie mostra que o obstáculo está superado. Ao responder 

sobre as mudanças em sua prática, ele relata: 

Então, eu percebi que eu dei uma mudada na própria ordem das 
coisas, nas turmas que não faziam parte do projeto, eles acabaram 
fazendo. Como eu estava envolvida, eles acabaram sendo envolvidos 
também, porque eu mudei realmente, mudei ordem, mudei o 
enfoque... houve bastante mudança (ESE – Charlie). 

 

Aqui o professor indica que houve mudanças em sua prática, principalmente no que 

ele chama de ordem, que acreditamos que seja a sequência dos conteúdos. Além disso, é 

importante destacar que essa mudança ocorreu em uma turma que não participava do projeto.  

Desta forma, o professor deixa claro que a superação aconteceu com o 

desenvolvimento de saberes curriculares que refletiram diretamente em sua prática, a partir 

do momento em que ele mostra que as outras turmas também tiveram mudanças, mesmo não 

estando incluídas no projeto de inovação. Isso é um forte indício da superação do obstáculo e 

do desenvolvimento do saber. Além disso, ao relatar sobre mudanças mais gerais, o professor 

evidencia o desenvolvimento de saberes de formação profissional relacionado 

principalmente à forma de abordar outros conteúdos, indo além da FMC. Nesse caso, esse 

saber desenvolvido pelo professor é um saber que tem dimensão global, não tem sua validade 

local, pois ele mostra que foi além das turmas que participavam do projeto. 

Mais adiante, a superação do obstáculo é reforçada, quando o professor Charlie 

complementa a resposta da pergunta.  

Eu comecei a olhar de uma forma diferente a possibilidade de 
desenvolver um conteúdo, um currículo, a partir de outros 
assuntos. Se você quer desenvolver as habilidades e competências... 
para formar aquele cidadão... que vai ler, que vai interpretar... que vai 
ser crítico... Se você escolhe um conteúdo que para ele não 
interessa, é mais difícil... e o conteúdo da FM interessa para ele! (ESE 
- Charlie). 

 

No trecho, percebe-se que o professor começa a pensar no currículo a partir dos 

interesses de seus estudantes, mostrando que ter um currículo pautado em conteúdos que não 

motivam os estudantes dificulta o processo de ensino-aprendizagem. 
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Um aspecto interessante relatado por alguns professores relacionado ao obstáculo da 

necessidade de pré-requisito para a FMC foi a constatação de que isso tem forte influência 

dos livros didáticos, principalmente com a inclusão desses tópicos nos livros atuais. Nesse 

sentido, o professor John relata, ao responder a questão sobre o que achava sobre a inserção 

da FMC no Ensino Médio. 

Olha, praticamente não tinha nenhuma, a gente pega os livros, agora 
uns três ou quatro anos pra cá, alguns livros têm reservado lá no 
finalzinho alguma coisa, praticamente não se falava (ESE – John). 

 

Esse aspecto também foi destacado pelo professor James ao relatar sobre as 

dificuldades que teve quando começou a trabalhar com tópicos de FMC no Ensino Médio, 

relacionadas à falta de material para abordar esses tópicos. 

Se encontrava pouquíssimas coisas, era um ou outro livro que tinha 
material falando de física moderna. Hoje você pega os livros, tem 
pelo menos um finalzinho lá, muito “safado de física moderna”, 
mas já estão começando a trazer (ESE – James). 

 

Ambos os professores destacam o que não é difícil de ser constatado, grande parte 

dos livros didáticos atuais de física abordam a FMC em seus capítulos finais do último 

volume da coleção, contribuindo para reforçar a concepção de que é necessário cumprir todo 

o conteúdo anterior para abordar a FMC. 

Isso é importante de ser tratado, porque reforça ainda mais o obstáculo, pois grande 

parte dos professores têm seus planejamentos pautados nos livros didáticos e, se o livro 

coloca a FMC no final, os professores provavelmente também o farão. Isso porque o livro 

didático tem se tornado o principal instrumento de orientação do currículo e do conteúdo para 

os professores de ciências (GAYAN; GARCÍA, 1997).  

Outro obstáculo relacionado ao currículo se apresentou durante as entrevistas. O 

professor Jack, complementado a resposta da pergunta “Para um professor trabalhar a física 

moderna, o que ele precisa ter para estar apto para entrar na sala de aula?”, entra em 

contradição, mostrando que ainda se apoia na currículo tradicional, principalmente devido à 

preocupação com o exame de vestibular. 

Nesse momento, acho que não precisaria é... explicar Física Moderna 
no lugar, por exemplo, de explicar Lei de Ohm. É interessante que 
eles saibam a Lei de Ohm, porque, por exemplo, mecânica 
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quântica, quer dizer... eles estão mais preocupados com a finalidade 
do conhecimento nesse momento, né? (ESE - Jack). 

 

Além disso, apesar de mostrar que há conteúdos que podem ser trabalhados somente 

em sua essência, o professor ainda continua com a visão focada somente no conteúdo, 

deixando, principalmente, a aprendizagem fora da discussão. O professor retoma a ideia de 

que não é necessário cumprir todo currículo, mas em momento algum aborda a questão da 

aprendizagem dos alunos. Essa é a principal característica do reducionismo curricular. 

Em boa parte dos trechos destacados, aparece a ideia de currículo a ser cumprido, 

que está relacionado com o compromisso que o professor tem com a escola, com os 

estudantes. A manifestação disso pode ser vista com o vestibular, que não é obstáculo em si, 

mas dá suporte para que o obstáculo se apresente nas concepções dos professores.  

Parece que, para o professor Jack, o obstáculo do currículo está fortemente vinculado 

à concepção de que seus alunos estarão em desvantagem em relação aos outros no momento 

do vestibular, caso ele aborde a FMC. Assim, ele se sente responsável por um possível 

fracasso deles. Isso leva a uma falsa naturalização do currículo de física, que todos 

“estudaram” aquilo que está no currículo. O trecho a seguir é evidência desse aspecto 

destacado: 

Em termos dos alunos de terceiro ano, me preocupa mais com o 
vestibular [...]. Nesse momento, acho que não precisaria explicar 
Física Moderna no lugar, por exemplo, de explicar a lei de Ohm. É 
interessante que eles saibam a lei de Ohm do que, por exemplo, 
mecânica quântica [...]. Precisam saber uma conta de luz, 
precisam saber calcular uma potência de aparelho. É preciso ter 
noção do que é eletrostática, como é que forma os raios, 
relâmpagos. Eu preciso explicar isso senão eu não vou ficar 
satisfeito (ESE – Jack). 

 

O professor manifesta, de forma clara, a preocupação com o vestibular, mostrando 

que estaria prejudicando o desempenho de seus estudantes nesse exame caso o conteúdo 

referente à terceira série do Ensino Médio não fosse cumprido, o que geraria um sentimento 

de insatisfação pessoal.  

Esse obstáculo pode estar baseado na concepção que o professor tem na sensação de 

dever cumprindo quando o currículo foi todo abordado, sentindo-se satisfeito. Isso acaba 

sendo uma falsa verdade, pois não é difícil encontrar professores que avançam pouco com os 

conteúdos durante todo um ano letivo e, ainda, mesmo o currículo tradicional, dificilmente é 
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cumprindo em sua totalidade. Isso torna-se mais evidente quando se olha para a primeira série 

do Ensino Médio, em que a cinemática é abordada praticamente durante todo ano letivo. 

Esses aspectos (necessidade de pré-requisitos e reducionismo curricular) tornam-se 

obstáculos na medida em que, no processo de inserção da FMC, os professores se deparam 

com questões que vão contra toda sua formação: o que deve ser retirado do conteúdo clássico 

para inserir a FMC? Onde vai entrar a FMC se o currículo já tem uma infinidade de tópicos a 

serem tratados? Essas são questões relevantes, uma vez que o professor está imerso na 

tradição do ensino de física e vê todos os conteúdos como importantes, sendo essencial 

cumprir o currículo de física. No entanto, é importante que possam perceber, como foi 

destacado nos trechos anteriores, que o currículo é uma construção e pode ser modificado, não 

deve ser uma estrutura totalmente fechada, que pode ser construído a partir dos interesses do 

próprio professor. 

 

De uma maneira geral, acreditamos que os obstáculos aqui discriminados formam 

um espécie de núcleo duro (na concepção de Astolfi) ao processo de inovação curricular, 

especialmente com a inserção da FMC.  

Ao final, começamos a notar que a grande estrutura de obstáculo a ser superado, 

tradição do ensino de física, tem uma coerência e, ainda, que as suas partes têm uma relação 

estreita. Quando o professor tem uma formação que enfatiza o conteúdo (no sentido restrito), 

normalmente suas aulas são expositivas, utilizando poucas atividades, principalmente aquelas 

que podem fomentar a discussão, reflexo da concepção de que o ensino de física é realizado 

somente com resolução de exercícios e problemas numéricos. Além disso, o professor, ao 

conceber o currículo como fechado, tendo somente um caminho a ser seguido, que é aquele 

que teve na sua formação (currículo tradicional, que, muitas vezes, é uma cópia do sumário 

dos livros didáticos), dificilmente estará aberto às novas propostas, oferecendo uma grande 

resistência a qualquer tipo de mudança que possa ocorrer. O mesmo acontece com a 

avaliação, que é realizando somente por provas que trazem, muitas vezes, somente resoluções 

de exercícios de lápis e papel, deixando de lado o desenvolvimento de outras habilidades dos 

estudantes. 

Depois dessa análise, pode-se perceber um aspecto que merece destaque e que 

acreditamos que contribui para o nosso caso. Ao olhar os dados de uma forma geral, 

percebeu-se que há algumas peculiaridades relacionando os obstáculos com cada professor. 
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Notou-se que alguns professores parecem ter um relação mais intensa com um obstáculo em 

particular e que, somente depois de esse obstáculo ser superado é que ele, de fato, conseguiu 

implementar as propostas. 

Para ter essa visão, vamos representar, por meio de diagramas, os obstáculos 

manifestados durante a entrevista. Isso permitirá aprofundar nossa análise para o caso de cada 

professor. Vale ressaltar que não temos a pretensão de fazer uma análise quantitativa, mesmo 

porque isto não é possível com os dados que dispomos. O que buscamos é tentar dar uma 

visão do todo e, em seguida, representar esses dados para cada professor, fazendo uma 

discussão da relação dos obstáculos com alguns professores. 

O diagrama a seguir (Figura 4) mostra a distribuição dos obstáculos manifestados 

pelos professores durante a entrevista, seguido de uma tabela que indica, em números 

absolutos, a incidência para cada professor. Escolhemos a entrevista para fazer essa 

representação, pois a grande maioria dos obstáculos foram manifestados durante as 

entrevistas. 

 

Figura 4 – Distribuição dos obstáculos manifestados pelos professores na entrevista. 
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Nesse diagrama pode-se observar que, para os seis professores, apesar de terem 

apresentado obstáculo com a metodologia, a questão da organização rígida das atividades não 

foi tão significativa assim, pois foram poucas as manifestação. Isso porque, para eles, parece 

que há maiores dificuldades para superar a concepção de aulas expositivas, focada em suas 

fala, do que a organização das atividades (gerenciamento da turma e objetivo das atividades). 

Contudo, quando é feita a distribuição dos obstáculos por professor (Tabela 1), 

percebe-se que há uma predominância de um obstáculo em relação aos outros. Isso é mais 

marcante no caso de dois professores, James e Jack, que pode ser visto nos diagramas a seguir 

(Figuras 5 e 6). 

 

 

Tabela 1 - Obstáculos manifestados pelos professores na entrevista, em números absolutos. 
 

 Conteúdo Metodologia Avaliação Organização 
rígida 

Currículo 

James 6 3 2 1 1 
Jack - - 1 1 5 
Charlie - 1 1 - 2 
Hugo - 1 2 - - 
Benjamin 1 1 1 - - 
John -   - 1 - 1 
TOTAL 7 6 8 2 9 

 

 

Para os dois casos enfatizados, foram esboçados os diagramas com os obstáculos, em 

percentual em relação ao todo. Assim, fica mais clara a predominância do obstáculo conteúdo 

para o caso do James e currículo para o caso do Jack. 
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Figura 5 – Distribuição dos obstáculos manifestados pelo professor Jack. 

 

 

Figura 6 – Distribuição dos obstáculos manifestados pelo professor James. 
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O que os diagramas sugerem é que alguns professores parecem ter uma relação mais 

profunda com determinado obstáculo e, por isso, há uma manifestação recorrente, mostrando 

que a superação desse obstáculo é importante para a continuidade da implementação da 

proposta. 

O professor James é o único do grupo investigado que fez parte do grupo original de 

2003 e, por isso, manifesta alguns obstáculos específicos (falta de referente), o que foi 

identificado em sua fala (entrevista). Contudo, percebe-se que há uma maior incidência de 

seus obstáculos na categoria conteúdo (falta de domínio do conteúdo). Isso pode ser reflexo 

de algumas concepções sobre ensino-aprendizagem que esse professor construiu ao logo de 

sua carreira. Dentre elas, pode-se destacar a visão simplista do ensino, ou seja, para ele, o que 

é fundamental para ensinar a FMC é saber conceitos. No entanto, no decorrer da 

implementação, ele passa a perceber que existem outros obstáculos a serem superados, como, 

por exemplo, a operacionalização dos conceitos e a mudança de metodologia. 

Depois de ter passado por todo o processo de inovação, o professor James relata que 

se sente mais seguro e mais tranquilo para levar as propostas inovadoras para sala de aula. 

Isso pode ser visto no final da entrevista. 

Acredito que hoje com... um professor que não tenha passado pelo 
que eu passei, pelo grupo, ou pela... pelos cursos de formação que 
eu tive aqui, é... certamente quando ele pega aquela proposta ele 
vai... ele se assusta um pouco, porque, como está dizendo, é uma 
proposta muito diferente daquilo que nem se tinha antigamente, né?... 
Pra mim, está mais tranquilo de trabalhar agora, pela minha prática 
(ESE – James). 

 

Essa manifestação do professor James indica que a forma como o grupo foi 

concebido e a formação continuada dos seus membros teve êxito para o caso da 

implementação da FMC no Ensino Médio, ou seja, com professores da Educação Básica 

participando ativamente da elaboração, estruturação, implementação e reestruturação de 

propostas inovadoras, há possibilidade de maior sucesso. Além disso, ao relatar que “está 

mais tranquilo trabalhar agora”, ele manifesta o desenvolvimento de saberes docentes globais, 

pois são saberes que tem uma maior abrangência, indo além dos tópicos de FMC, que são 

aqueles que se encontram na proposta curricular do Estado de São Paulo. 

 Esse fato se manifesta novamente, quando o mesmo professor, no relato da última 

aula, coloca: 
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Também me fica claro o quanto um curso como esse nos propicia 
uma renovação em nossas práticas pedagógicas e nos força a 
estudarmos cada vez mais, afinal os cursistas também trouxeram a nós 
perguntas que, muitas vezes, nunca havíamos parado para refletir. 
Levo, mais uma vez, como ensinamento de um curso como esse a 
necessidade de um estudo constante e de um processo de 
atualização que não tem tempo para acabar (5ºRE – James). 

 

O relato do professor mostra a importância na sua formação quando ele é requisitado 

a formar seus pares, contribuindo ainda mais para a renovação de suas práticas, conforme ele 

mesmo colocou. De uma forma ou de outra, parece que todos os obstáculos foram superados 

com o desenvolvimento de saberes (locais e globais) que foram estendidos para uma nova 

proposta (Física das radiações), mas também em propostas de Física Clássica (nova proposta 

curricular do Estado de São Paulo). 

Já o professor Jack manifesta uma grande preocupação com a questão do currículo, 

principalmente relacionado ao vestibular. No seu ponto de vista, é importante cumpri-lo, 

trazendo-lhe um sentimento de satisfação. Isso pode estar relacionado com a concepção que 

esse professor tem sobre ensino-aprendizagem de física intimamente ligado à necessidade de 

cumprir todo o currículo. Para ele, ensinar física aos estudantes do Ensino Médio é ter 

concluído o currículo, chegado ao último tópico planejado. Esse tipo de concepção é muito 

difundido entre os professores de física que lecionam em cursos pré-vestibular, o que não é o 

caso do professor Jack.  

No entanto, há uma coerência em sua concepção, uma vez que ele tem uma grande 

preocupação em preparar seus estudantes para o vestibular. É interessante notar também que a 

ênfase no obstáculo currículo (currículo tradicional) oculta a manifestação de outros 

obstáculos, como o conteúdo (falta de domínio do conteúdo) e a  metodologia (metodologia 

tradicional). Contudo, isso não significa que ele não tenha se deparado com eles. 

Possivelmente eles se apresentaram, mas não foram significativos para ele como foi o 

currículo. Por isso, durante a sua entrevista, ele expõe aquilo que é mais doloroso de ser 

modificado - deixar de cumprir todo o currículo. 

Desta forma, acreditamos que esse obstáculo esteja relacionado com concepções 

mais profundas e fundamentais para o professor Jack, o que nos leva a pensar que somente 

depois de superar por completo esse obstáculo é que a manifestação dos outros será possível 

de ser identificada ou ele vai ter consciência dos outros. 
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O quadro a seguir traz alguns exemplos de dados que representam os obstáculos, 

bem como alguns saberes desenvolvidos relacionados a cada subcategoria de obstáculo. 

 

Obstáculos 
Manifestação dos 

obstáculos 

Saberes desenvolvidos Manifestação do saber 

Fa
lta

 d
e 

do
m

ín
io

 d
o 

co
nt

eú
do

 

Falta de 

conhecimento 

específico 

Mas aí eu questiono, uma 
coisa assim: A 
matemática estrutura 
tudo. Só que a 
matemática ali tá 
baseada em um 
postulado que é 
duvidoso! É um 
postulado, eu tenho que 
acreditar! [...]. 
 

Saber disciplinar. Não precisa aceitar os 
postulados da 
relatividade como 
verdade absoluta, mas a 
gente pode aceitar os 
postulados como a 
melhor verdade que a 
gente tem até agora. 

Formação 

focada no 

conteúdo 

Ele precisa ter domínio, 
um domínio bom da 
matéria, do conteúdo, 
ele precisa aprender [...]. 

Saber de formação 
profissional e disciplinar. 

Ele tem que fazer cursos 
de extensão. [...]  mas que 
não falte uma maneira 
de mudar aquilo para o 
Ensino Médio.  
 

Falta de 

referentes 

Então as dificuldades 
foram desde as 
elaborações dos textos, 
porque não tinha textos 
adaptados para o Ensino 
Médio, os livros também 
estavam... Se encontrava 
pouquíssimas coisas, era 
um ou outro livro que 
tinha um material 
falando de Física 
Moderna. 
 

Saber disciplinar. [...] Quando a gente 
começou a elaborar o 
material, a gente teve que 
fazer e aí a gente foi... 
Conforme eu disse, a 
gente sentiu dificuldade, 
porque na literatura você 
não tinha um material 
tão claro. Então a gente 
teve que procurar, sei lá. 

Simplificação 

matemática 

e/ou 

formalismo 

Não dava para adaptar, 
pegar Eisberg e traduzir 
o que tinha ali para uma 
linguagem mais simples. 

  

     

M
et

od
ol

og
ia

 tr
ad

ic
io

na
l 

Aula centrada 

no professor 

Antes a ideia que eu 
tinha de física moderna 
e de ensino eu imaginava 
como se ensina qualquer 
outro conceito de física, 
como aqueles moldes 
tradicionais, apesar de eu 
sempre tentar seguir um 
caminho um pouco 
diferente, tentando não 
cair muito no tradicional, 
eu tinha dificuldade de 
imaginar a Física 
Moderna, sem ser pelo 

Saber de formação 
profissional. 

[...] ao pensar numa 
atividade, eu tento, eu 
olho de outra forma, não 
simplesmente como eu 
olhava, antes eu acho que 
pensava mais no 
conteúdo, agora eu tento 
olhar para outras coisas. 
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viés tradicional. 

Escasso uso de 

atividades 

  dá para a gente fugir da 
mesmice da sala de aula. 
Problemas, a gente vai ter 
em todos os lugares. Não 
existe escola ideal. [...] O 
que eu percebo é assim, 
a grande diferença é que 
quando você se propõe a 
trazer um material para 
a sala de aula, que foge 
daquilo que geralmente 
está acostumado, a gente 
ganha... a gente vai 
tentando estabelecer um 
contato melhor com os 
alunos. 

     

A
va

lia
çã

o 
tr

ad
ic

io
na

l 

Concepção 

tradicional da 

avaliação 

Eu passo alguns 
exercícios ou passo 
atividades relacionadas 
com aquele tema da aula 
que nós vimos. 

Saber de formação 
profissional. 

[...] quando estávamos 
usando a Física 
Contemporânea, 
Dualidade Onda-Partícula, 
era a participação deles 
(estudantes) durante o 
andamento das aulas, 
porque tinham leituras, 
era uma aula mais 
qualitativa. 
  

Objetivo da 

avaliação 

Então, no final, por mais 
que a gente fizesse um 
projeto, a gente 
precisava quantificar 
isso daí e traduzir isso 
numa nota. 

Saber de formação 
profissional/experiencial. 

Como é que você pode 
aferir que nosso aluno 
compreendeu 
minimamente o texto? 
Fazendo um debate com 
eles. 
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Gerenciamento 

da turma 

 Saber experiencial. Você monta os grupos... 
para quem está de fora, 
que não conhece, vai 
dizer: a sala de aula está 
uma bagunça. E não é 
bagunça. Na verdade, a 
sua aula é uma aula mais 
dinâmica. Então, os 
alunos vão levantar, vão 
conversar, um vai querer 
ver o modelo que o outro 
está explicando. 
 

Falta de 

objetivo 

Na atividade 
“Localizando ponto no 
espaço”, a discussão 
ficou centrada mais no 
tamanho da régua do 
que o sistema de 
referência. 
 

Saber de formação 
profissional. 

Para mim, o que foi 
central é essa questão de 
planejar a aula, preparar 
a aula.  
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Quadro 12 – Síntese dos obstáculos e saberes manifestados pelos professores. 
 

 

Outro aspecto que se manifestou no relato foi a questão do desenvolvimento 

profissional. Um dos professores diz que é fundamental participar da elaboração e 

implementação de uma proposta, no mesmo sentido que foi enfatizado por Carvalho (2004), 

dando destaque também para os professores cursistas. Contudo, acreditamos que esteja 

explicitando o seu desenvolvimento profissional, porque passou por esse processo. Nesse 

aspecto, ele mesmo se questiona: qual é o papel da elaboração de curso na formação de um 

professor? E responde: 

É uma coisa importante! Você tendo que elaborar um curso, vendo 
o curso ser aplicado, tendo que criar o curso. Isso para a 
formação do professor é fantástico! Se todos os professores 
tivessem que pensar em um curso, eu acho que teria uma formação 
melhor (5ª RE – Benjamin). 

 

Isso mostra que a trajetória desses professores dentro do grupo, passando pela 

elaboração, implementação, avaliação e reestruturação, contribui muito para sua formação. E 

ainda, ele enquanto formador, percebe que isso é essencial para a formação do professor de 

física, principalmente no processo de inovação curricular com a FMC. Nesse sentido, nota-se 

que o professor Benjamin vê o desenvolvimento dos saberes profissionais como um todo, ou 

seja, que, nesse tipo de trabalho, o professor (assim como aconteceu com ele), desenvolve 

C
ur

rí
cu

lo
 tr

ad
ic

io
na

l 

Reducionismo 

curricular  

Precisam saber uma conta 
de luz, precisam saber 
calcular uma potência de 
aparelho. É preciso ter 
noção do que é 
eletrostática, como é que 
forma os raios, 
relâmpagos. Eu preciso 
explicar isso senão eu 
não vou ficar satisfeito. 
 

  

Necessidade de 

pré-requisitos 

[...] você acaba se 
tornando bastante 
conteudista... naquela 
sequência tradicional... e 
a FM entra como aquela 
pinceladinha de final de 
ano e mais uma 
complementação. 
 

Saber curricular. Então, eu percebi que eu 
dei uma mudada na 
própria ordem das 
coisas, nas turmas que não 
faziam parte do projeto, 
eles acabaram fazendo. 
Como eu estava 
envolvida, eles acabaram 
sendo envolvidos também, 
porque eu mudei 
realmente, mudei 
ordem... 
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saberes disciplinares (relacionados ao tópico a ser abordado), saberes de formação 

profissional (relacionados a elaboração de atividades, como abordá-las, como avaliá-las, 

entre outros aspectos da didática), saberes curriculares (porque deve compreender o 

currículo para assim adaptá-lo de modo a inserir o novo conteúdo) e saberes experienciais 

(relacionado ao saber trabalhar as diversas atividades em sala de aula, por exemplo a leitura 

de textos). 

Ao final, percebemos que o sucesso na implementação das propostas de FMC se deu 

por alguns aspectos que destacamos como essenciais. 

Primeiro, os professores já tinham uma pré-disposição em inovar, isto é, havia uma 

vontade latente em inserir a FMC na sala de aula, só não sabiam como realizar esse processo. 

Com essa vontade deliberada, eles se propuseram a correr riscos, aspecto inerente ao processo 

de inovação curricular, principalmente com tópicos de FMC. 

O segundo aspecto está relacionado ao apoio do grupo, pois é nele que os professores 

encontraram suporte para enfrentar e superar os obstáculos que se apresentaram (ou ainda 

apresentam). E ainda que esse apoio foi longo, iniciando desde as primeiras implementações 

até o momento de finalização do curso de formação de professores.  

O terceiro aspecto ocorre porque os professores foram considerados elementos 

essenciais no processo de implementação da FMC, participando ativamente de todo o 

processo. Assim, foi levada em conta toda sua experiência profissional, pessoal e social, que 

em diversos momentos serviu para balizar as atividades e alguns pontos das propostas.  

Esses três aspectos convergem para uma ideia única, que pode ter sido a questão 

central do sucesso das implementações - considerar o professor protagonista da inovação. Ou 

seja, tudo aquilo que os professores realizaram durante o desenvolvimento, implementação e 

reestruturação das propostas foi considerado relevante, sobretudo para a sobrevivência da 

inovação na sala de aula. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo, foram investigados os obstáculos e os saberes desenvolvidos por 

professores da Educação Básica no contexto da inovação curricular com a inserção da FMC. 

Partiu-se, assim, de duas questões fundamentais para a investigação: Quais os obstáculos 

didáticos que se apresentam aos professores no contexto da inovação curricular com a 

inserção da Física Moderna e Contemporânea? Quais os saberes desenvolvidos pelos 

professores na superação desses obstáculos? 

Ao buscar respostas para estas questões, foi possível mapear os obstáculos e os 

saberes desenvolvidos para a superação deles. No entanto, isso levou a perceber os motivos 

pelos quais os professores obtiveram sucesso com a implementação de tópicos de FMC no 

Ensino Médio. 

No que se refere aos obstáculos, percebeu-se, a partir do estudo, que são inerentes ao 

processo de inovação, sendo que alguns, como o caso do pré-requisito, a simplificação 

matemática e a falta de referentes, estão fortemente vinculados ao tipo de inovação que foi 

estudada, isto é, a implementação de tópicos de FMC. 

Além disso, notou-se que alguns dos obstáculos se apresentam com maior 

profundidade para os professores, como o caso da falta de domínio do conteúdo, currículo 

tradicional e um pouco menos a avaliação. Sendo estes mais difíceis de serem superados. Os 

demais obstáculos só tornam-se significativos para os professores, depois que os primeiros 

(mais profundos) são superados ou estão em processo de superação.  

Esse é um aspecto importante de se destacar porque, para esses professores, entre os 

vários obstáculos que se apresentaram, um deles é mais forte, ancorando toda uma concepção 

de ensino-aprendizagem que tem uma estreita ligação com esse obstáculo. Isso mostra que os 

obstáculos não têm o mesmo valor para os professores. Cada professor se vincula de forma 

distinta com determinado obstáculo, fruto de suas concepções. Na relação didática, é aquele 

que tem mais valor para o professor, que é quando ele negocia com a implementação da 

inovação, ou seja, é na superação desse obstáculo que o professor se sentirá apto a continuar o 

processo de inovação. 

Desta forma, somente quando esse obstáculo é superado (ou em processo de 

superação) que o professor, de fato, sente-se mais seguro, sente-se capaz de continuar no 
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processo de inovação, pois este é o obstáculo que é fruto de suas concepções e crenças mais 

fortes, que norteiam sua prática diária. Superá-lo significa modificar todo um conhecimento 

prático construído ao longo de sua vida profissional e pessoal, tornando-se, assim, um 

processo difícil e longo, mas que, como foi visto, pode ser realizado. 

Contudo, os professores também enfrentam outros obstáculos, porém estes têm uma 

importância secundária, pois estão ancorados em concepções menos difíceis de serem 

modificadas. Por isso, a manifestação desses obstáculos muitas vezes não acontece ou, 

quando ocorre, não é recorrente como aquelas principais. 

Além disso, pode-se notar também que alguns obstáculos manifestaram-se somente 

quando os professores foram chamados a ministrar cursos para outros professores. Isso 

aconteceu principalmente com a manifestação daqueles relacionados ao conteúdo e à 

metodologia. Isso permitiu o desenvolvimento de outros saberes que ainda não tinham sido 

exigidos. Essa observação mostra que a interação entre pares, como no caso de cursos para 

outros professores é parte importante da formação e do desenvolvimento profissional desses 

professores. 

Desta forma, foi possível identificar e categorizar os obstáculos que se apresentaram 

no processo de inovação curricular com a implementação de tópicos de FMC, respondendo, 

assim, a primeira questão proposta nesta tese. Vale ressaltar, ainda, que essa resposta tem sua 

validade para este caso (seis professores da rede pública estadual que desenvolveram, 

implementaram, avaliaram e reestruturaram sequências didáticas de FMC dentro de um grupo 

de pesquisa vinculado a FEUSP), podendo, talvez, servir de inspiração para outros casos de 

inovação curricular. 

Como parte da tese, partiu-se da ideia de que, na superação dos obstáculos, os 

professores desenvolvem saberes, que podem ser específicos ou não para a inovação em foco. 

De fato, percebeu-se que boa parte dos obstáculos manifestados foram superados, levando a 

uma aprendizagem e, consequentemente, ao desenvolvimento de saberes docentes. Assim, 

conseguiu-se notar que há uma relação estreita entre a superação dos obstáculos e os saberes 

desenvolvidos, ou seja, com a identificação do obstáculo e, em seguida, sua superação; foi 

possível associar um saber desenvolvido. Ademais, como os saberes formam um rede 

interligada, ao desenvolver um, os outros também estão sendo desenvolvidos. 

Partindo das ideias de Tardif (2002), classificamos os saberes e, sempre que possível, 

especificou-se o contexto de cada saber, como, por exemplo, os saberes de formação 
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profissional relacionados a leitura de texto, que permitiu aos professores desenvolverem as 

atividades de leitura de texto e discussão de conceitos de FMC com os alunos da Educação 

Básica, superando, assim, o obstáculos do uso restrito de atividades. 

Acreditamos, assim, como é ressaltado por Tardif (2002), que é no trabalho que os 

saberes são desenvolvidos, construídos ou mobilizados, fazendo parte da vida profissional do 

professor, construindo, assim, sua personalidade profissional. Nesse sentido, acreditamos que 

esses professores, devido a suas trajetórias dentro do grupo, tiveram um desenvolvimento 

profissional, possibilitando uma mudança na forma de conceber o processo de ensino-

aprendizagem, que talvez seja o que sustenta o grande obstáculo da tradição do ensino de 

física.  

No desenvolvimento deste estudo, partiu-se do princípio de que os professores aqui 

investigados são casos de sucesso, pois, de fato, implementaram durantes alguns anos as 

propostas de FMC em suas classes, porém não foi possível explicitar os motivos do êxito. 

Entretanto, ao final da investigação, conseguimos identificar alguns aspectos que, em nossa 

concepção, foram essenciais para o sucesso da implementação por esses professores. 

O primeiro aspecto que destacamos é a pré-disposição em inovar com a FMC. 

Nesse sentido, notou-se que a inovação deve ir ao encontro dos anseios, a vontade de 

mudança que o professor apresenta. Essa vontade deliberada do professor em aceitar e 

implementar novas propostas permite que o risco seja assumido por ele, passando a ser visto, 

não como possibilidade de fracasso, mas como oportunidade real de mudança no ensino e 

também de desenvolvimento profissional. A vontade deliberada do professor em inovar tende 

a aumentar a possibilidade de sucesso da inovação. 

Assim, vemos que sem essa pré-disposição a inovar não é possível assegurar a 

permanência do professor durante todo o processo de inovação, ou seja, aquele professor que 

não apresenta essa vontade deliberada, na primeira dificuldade ou no primeiro obstáculo que 

se manifesta, ele poderá retirar-se do processo, devido à possibilidade iminente de fracasso. 

Esse aspecto foi presenciado no grupo durante o início da sua segunda formação, quando um 

dos professores simplesmente saiu do grupo.  

Outro aspecto que associamos ao sucesso foi a relevância dada aos professores 

dentro do processo, ou seja, eles foram considerados atores principais do processo de 

inovação, participando ativamente de todas as etapas do processo (desenvolvendo, 

implementando, avaliando e reestruturando às propostas) e não somente implementadores de 
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proposta acabadas. Desta forma, acreditamos que os professores passam a reconhecer a 

proposta como construção deles. Com isso, há uma maior preocupação e um compromisso 

com a inovação, aceitando os riscos e as dificuldades que possam aparecer. 

Ademais, acreditamos também que a permanência e o apoio do grupo foram 

relevantes para o sucesso. Esse aspecto reflete-se na superação de obstáculos e no 

desenvolvimento de saberes, porque, estando inserido em um grupo, ele se sente mais seguro 

e permanece mais tempo no processo de inovação. Permanecendo mais tempo, ele terá 

maiores possibilidades de superar os obstáculos, gerando novos saberes para esse contexto. 

Além disso, é importante destacar que, concebendo o professor como sujeito, reconhecemos 

que tem seu próprio tempo de aprendizagem e superação de obstáculos. Contudo, estando 

inserido em um grupo de apoio, pode ocorrer uma diminuição desse tempo, uma vez que está 

em uma pequena comunidade (aprendizagem colaborativa), podendo relatar os problemas e as 

dificuldades com seus pares, que, por sua vez, poderão encontrar soluções mais facilmente. 

Isso pode assegurar um sucesso em menor tempo para a nova proposta, pois, como destaca 

Guskey (2000), é a experiência bem sucedida de implementação de novas propostas que muda 

a crença e as atitudes dos professores. Inclusive, é o auxílio fornecido pelo grupo que permite 

que eles utilizem as novas estratégias, com tópicos de FMC. 

Nesse sentido, concordamos com Marcelo (1998), quando aponta que há grandes 

possibilidades dos professores continuarem a aplicar novas abordagens e conceitos, desde que 

tenham assessoria enquanto estiverem aplicando. Isso contribui para um sentimento de 

segurança do professor, permitindo que ele continue sua caminhada rumo ao “desconhecido”. 

Assim, o que se nota é que os professores que trabalham em grupo sentem mais segurança de 

enfrentar as dificuldades e resolvem mais facilmente os problemas que surgem na 

implementação da inovação, sustentando o processo de inovação até que se atinja o objetivo 

dela.  

Desta forma, acreditamos que muitos dos problemas apontados pela literatura sobre 

inovação curricular e formação de professores foram superados devido ao apoio prolongado 

que os professores receberam do grupo, com pesquisadores da área de ensino e por seus pares. 

Acreditamos que esse aspecto foi preponderante no grupo, pois, a todo momento, os 

professores fazem menção ao grupo, mostrando que o apoio recebido foi essencial para 

assegurar a implementação das novas propostas. 

Esses três aspectos que destacamos como relevantes para o sucesso das 

implementações, na nossa concepção, formam uma rede interligada, pois ter a pré-disposição 
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a inovar leva o professor a reconhecer que há riscos no processo de inovação, mas que está 

disposto a encará-lo, mediante ao apoio prolongado do grupo, que é o local/momento que 

poderá discutir com seus pares e pesquisadores, seus problemas, suas dificuldades e seus 

obstáculos. Esse grupo só se define quando todos têm uma função ativa dentro dele, 

desenvolvendo, implementando, avaliando e reestruturando as propostas, indicando que os 

professores são sujeitos essenciais no processo de inovação. Desta forma, esse profissional 

se reconhece nas propostas, tendo mais motivação, compromisso e vontade, aceitando os 

riscos que virão. 

A partir disso, pode-se inferir que este cenário de inovação curricular com a inserção 

da FMC é um ambiente propício para o desenvolvimento profissional dos professores e, que o 

caminho seguido por eles dentro do grupo (desenvolvimento, estruturação, implementação, 

avaliação e reestruturação) contribuiu significativamente para esse desenvolvimento. 

Nessa trajetória dentro do grupo, foi importante também para o desenvolvimento 

profissional dos professores eles terem que planejar e ministrar um curso de formação sobre 

tópicos de FMC para seus pares. Isso porque tiveram que refletir sobre sua prática, 

explicitando saberes que foram desenvolvidos na superação de obstáculos, para que assim, 

pudessem passar toda a experiência e os conhecimentos construídos ao longo dos anos de 

implementação das propostas. 

A trajetória dos professores dentro do grupo nos leva a pensar sobre o modelo de 

formação continuada de professores que podemos extrair deste estudo. Percebemos que 

primeiro se pode trabalhar com professores que já possuem a pré-disposição em inovar para 

desenvolver a proposta, tendo uma maior possibilidade de sucesso. Nessa etapa, eles teriam 

um alto grau de atuação, não ficando somente com a implementação. Depois, estes se 

tornariam multiplicadores, planejando e ministrando cursos para seus pares, complementando 

sua formação. Tudo isso possibilitaria um desenvolvimento profissional dos professores. Esse 

é um modelo bem próximo daquele apontado por Carvalho e Gil-Pérez (2001). 

Isso aponta para a necessidade de repensar os procedimentos de formação de 

professores, superando os modelos tradicionalmente desenvolvidos com pouco espaço para o 

pensamento do professor, não permitindo que desenvolvam propostas inovadoras, pois 

sempre recebem as propostas fechadas, prontas para serem levadas à sala de aula. 

Além disso, é preciso salientar que é necessário estreitar as relações entre as 

instituições de formação de professores e as escolas (direção, coordenação, corpo docente e 
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discente), com a finalidade de discutir planos curriculares, avaliação, investigações didáticas e 

outros aspectos referentes à Educação Básica, principalmente aqueles relacionados a inovação 

curricular. 

Durante a investigação, percebeu-se também que, além dos obstáculos relacionados 

ao professor, o processo de inovação curricular com a FMC tem que vencer a barreira dos 

livros didáticos. Isso porque notou-se, na fala de todos os professores, que ainda não haviam 

inserido a FMC na sala de aula porque não conseguiam material suficiente e, principalmente o 

livro didático abordava de maneira superficial. Hoje, esse quadro já está modificando, os 

livros aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD-2012) já incluem os 

tópicos de FMC com mais profundidade. Contudo, reforçam o obstáculo do pré-requisito, 

pois esses conteúdos encontram-se, na grande maioria dos livros, nos capítulos finais dos 

últimos volumes. 

Contudo, não se pode esquecer que é preciso discutir a estrutura curricular do Ensino 

Médio relacionada, especialmente, à disciplina física. Primeiro porque há uma vasta gama de 

conceitos que estão incluídos no currículo e que o professor se atém a ele por vários meses 

(como a cinemática, escalas termométricas e eletrostática), inviabilizando a discussão de 

conceitos mais fundamentais na física. Segundo porque há uma carga horária reduzida para 

essa disciplina. Na maioria das escolas, a física fica restrita a duas aulas semanais. Por último, 

é preciso que as escolas pensem criticamente sobre os chamados “projetos”, que, em alguns 

casos, são disfarce para que às aulas sejam suspensas, diminuindo ainda mais o número de 

aulas de física. Esses são alguns dos aspectos que foram identificados durante a 

implementação das propostas nas escolas públicas, mas que percebemos que não são exceções 

e sim regras em boa parte da rede pública do Brasil. 

Ao final, percebe-se que a inovação curricular é um processo no qual o professor está 

permanentemente sujeito à possibilidade do fracasso e o risco está permeando toda sua 

prática, ou seja, o professor que se propõe a inovar está sujeito a correr riscos, pois é inerente 

ao processo. Contudo, quando há uma vontade deliberada desse profissional (pré-disposição a 

inovar), o risco passa a ser assumido por ele e é visto não como a possibilidade de fracasso, 

mas como um novo caminho a ser trilhado e que permitirá uma mudança no ensino. 

Depois de todo o estudo realizado, percebemos que existe uma relação estreita entre 

a inovação curricular e os riscos que o professor pode correr na implementação, ou seja, se 

aquilo que está sendo implementado na sala de aula vai “funcionar” ou não, pois ainda não foi 

implementado. Caso dê errado, o professor pode se ver em uma situação constrangedora 
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frente à turma. Estar predisposto a inovar é reconhecer esses riscos e aceitá-los. A partir desse 

ponto, os obstáculos começam a se manifestar e a superação deles implica no 

desenvolvimento de saberes docentes, ou seja, há uma relação entre os obstáculos que se 

apresentam na inovação e o desenvolvimento de saberes desenvolvidos, que são consequência 

da superação deles. 

Desta forma, podemos expressar, no esquema seguinte, aquilo que acabamos de 

descrever, que nos parece o processo pelo qual o professor se insere em uma inovação 

curricular. 

 

 

 

 

 

 

 

Enfim, percebemos que é importante estudar professores no contexto da inovação 

curricular com a inserção da FMC no Ensino Médio para que se possa desenvolver estratégias 

que permitam uma sobrevivência de mudanças curriculares com prazos menores. E, ainda, 

que se tenha informações que possam contribuir para a formação inicial e continuada de 

professores de física. Nesse sentido, as mudanças, possivelmente, necessitariam de menos 

tempo para que, de fato, acontecessem. 

 

5.1 PROSPECÇÕES FUTURAS  

 

O desenvolvimento deste estudo instigou a buscar resposta para outras questões. 

Desta forma, dois novos caminhos foram abertos e que podem contribuir com novas 

investigações.  

O primeiro caminho é a possibilidade de aprofundar as investigações sobre o papel 

do grupo no desenvolvimento profissional e pessoal dos professores e como ocorre o 

Inovação 
Curricular 

Correr 
riscos 

Desenvolvimento 
de Saberes 

Obstáculos 
enfrentados 
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gerenciamento dos riscos e das dificuldades pelos próprios membros do grupo. 

O segundo é estudar a dinâmica do grupo a partir de referências de comunidade de 

aprendizagem, buscando compreender os processos que os professores utilizam para superar 

obstáculos desenvolvendo saberes vinculados ao contexto da inovação curricular com a FMC. 

Esses dois pontos levam também a pensar em como incorporar esses estudos em 

cursos de formação continuada, contribuindo com novos direcionamentos para eles, 

principalmente relacionados à inovação curricular com a FMC. 

 

  



 184 

REFERÊNCIAS 

 

AIKENHEAD, G. S.; RYAN, A. G.  The development of a new instrument-Views on 
Science-Technology-Society (VOSTS). Science Education, 76, p. 477-491, 1992.  

ALARCÃO, I. Formação continuada como instrumento de profissionalização docente. In: 
VEIGA, I. P. A. Caminhos da profissionalização do magistério. Campinas: Papirus, 1998. 
p. 99-122. 

ALMEIDA, M. I. Os professores diante das mudanças educacionais. In: BICUDO, M. A.V.; 
SILVA JÚNIOR, C. A. Formação do educador: organização da escola e do trabalho 
pedagógico. São Paulo: Editora UNESP, 1999. p. 249-261 (Seminários & Debates, v. 3). 

ALMEIDA, P. C. de; BIAJONE, J. Saberes docentes e formação inicial de professores: 
implicações e desafios para as propostas de formação. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 
33, n. 2, p. 281-295, maio/ago. 2007. 

ALVES FILHO, José Pinho. Regras da Transposição Didática Aplicada ao Laboratório 
Didático. Caderno Catarinense de Ensino de Física, Florianópolis, v. 17, n. 2, p. 174-188, 
ago. 2000. 

ALVES-MAZZOTTI, A. J. Usos e abusos dos estudos de caso. Cadernos de Pesquisa, v. 36, 
n. 129, p. 637-651, set./dez. 2006. 

ANDERSON, R. D.; MITCHENER, C. P. Research on science teacher education. In: 
GABEL, D. L. (Ed.). Handbook of research on science teaching and learning: a project of 
the National Science Teachers Association. New York: Macmillan, 1994. p. 3 – 44. 

ASTOLFI, J. P. El “erro”, un medio para enseñar. Sevilla: Díade, 1999. 

ASTOLFI, J. P. El trabajo didáctico de los obstáculos, en el corazón de los aprendizajes 
científicos. Enseñanza de las Ciencias, n. 12, v. 2, p. 206-216, 1994.  

ASTOLFI, J.P.  Los obstáculos para el aprendizaje de conceptos em ciencias: la forma de 
fraquearlos didácticamente. In: PALACIOS, C.; ANSOLEAGA, D; AJO, A. (eds). Diez años 
de investigación e innovación en enseñanza de las ciencias. Madrid: CIDE, 1993. p. 289-
306. 

ASTOLFI, J. P. El aprendizaje de conceptos científicos: aspectos epistemológicos, cognitivos 
y linguisticos. Enseñanza de las Ciencias, n. 6, v. 2, p. 147-155, 1988. 

BACHELARD, G. A formação do espírito científico: contribuição para uma psicanálise do 
conhecimento. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996. 



 185 

BALL, D. L.; COHEN, D. K. Developing practice, developing practitioner. In: DARLING-
HAMMOND, L.; SYKES, G. (Eds.). Teaching as the learning profession. Handbook of 
policy and practice. San Francisco: Jossey-Bass, 1999. p. 3-32. 

BEJARANO, N. R. R; CARVALHO, A. M. P. Tornando-se professor de Ciências: crenças e 
desafio. Ciência & Educação, v. 9, n. 1, p. 1–15, 2003. 

BERNSTEIN, B. A estruturação do discurso pedagógico: classe, códigos e controle. 
Petrópolis: Vozes, 1996. 

BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. Investigação Qualitativa em Educação. Tradução: 
ALVAREZ, M. J.; SANTOS, S. B.; BAPTISTA, T. M. Rev. VASCO, A. B. Portugal: Porto, 
1994. 336 p. 

BORKO, H.; PUTNAM, R. Learning to teach. In: BERLINER, D.; CALFEE, R. (Eds.). 
Handbook of educational psychology. New York: Macmillan. 1996. p. 673-708, 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Ministério da 
educação. Secretaria da Educação Média e Tecnológica. Brasília, 1999. 

BRISCOE, C.; PETERS, J. Teacher Collaboration across and within Schools: Supporting 
Individual Change in Elementary Science Teaching. Science Education, 81(1), p. 51- 65, 
1997. 

BROCKINGTON G.; PIETROCOLA, M. Serão as regras da Transposição Didática 
aplicáveis aos conceitos de Física Moderna? Investigações em Ensino de Ciências. v. 10, n. 
3, p. 387-404, 2005. 

BROCKINGTON, G. A Realidade escondida: a dualidade onda-partícula para alunos do 
Ensino Médio. Dissertação (Mestrado). São Paulo: IF/FE USP, 2005. 

BROUSSEAU, G. Fondements et méthodes de la didactique des mathématiques. Recherches 
en Didactique des Mathématiques, v. 7, n. 2, Grenoble, 1986. 

CACHAPUZ, A. et al. A necessária renovação do ensino das Ciências. São Paulo: Cortez, 
2005. 263 p. 

CALDERHEAD, J. “Teachers’ beliefs and knowledge”. In: BERLINER, D.; CALFEE, R. 
(eds.), Handbook of educational psychology. Nova Iorque: MacMillan, 1996. p. 709-725.  

CARLGREN, I. Professionalism and teachers as designers. Journal of Curriculum Studies, 
n. 31, v. 1, p. 43-56, 1999. 

CARVALHO, A. M. P.; GIL-PEREZ, D. Formação de professores de ciências: tendências e 
inovações. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 



 186 

CARVALHO, A. M. P. Critérios Estruturantes para o Ensino das Ciências. Ensino de 
Ciências: unindo a pesquisa e a prática. São Paulo: Pioneira Thomsom Larning, 2004. 

CARVALHO, A. M. P. et al. Ciências no ensino fundamental: o conhecimento físico. São 
Paulo: Scipione, 2005. 199 p. 

CHASSOT, A. Alfabetização científica: uma possibilidade para a inclusão social. Revista 
Brasileira de Educação. n. 22, p. 89-100, 2003. 

CHEVALLARD, Yves. La Transposicion Didactica: Del saber sabio al saber enseñado. 1. 
ed. Argentina: La Pensée Sauvage, 1991. 

CIRINO, M. M.; SOUZA, A. R. O tratamento probabilístico da teoria cinética de colisões em 
livros de Química brasileiros para o ensino médio. Revista Electrónica de Enseñanza de las 
Ciencias, v. 9, n. 1, p. 125-144, 2010. 

CIRLUZO, Áurea B. Parceria Universidade-Escola: da retórica à realidade. Uma escuta na 
sua conversa. Dissertação (Mestrado). São Paulo: Curso de Pós-Graduação em Ensino de 
Ciências-USP, 2002.  

COCHRAN-SMITH, M.; LYTLE, S. L. Relationships of Knowledge and Practice: Teacher 
Learning in Communities. Review of research in education, v. 24, n. 249, p. 248-305, 1999. 

COCHRAN-SMITH, M.; LYTLE, S. L. Más allá de la certidumbre: adoptar una actitud 
indagadora sobre la práctica. En: LIEBERMAN, A.; MILLER, L. (Ed.) La indagación como 
base de la formación del profesorado y la mejora de la educación, 65-79. Barcelona: 
Octaedro, 2003.  

COHEN, L.; MANION, L. Research Methods in Education. London: Croom Helm, 1980. 

CONTRERAS, J. A autonomia de professores. São Paulo, SP: Cortez Editora, 2002. 296 p.  

COPELLO, M. I.; SANMARTI, N. Fundamentos de un modelo de formación permanente del 
profesorado de ciencias centrado en la reflexión dialógica sobre las concepciones y las 
prácticas. Enseñanza de las Ciencias, 19(2), p. 269-283, 2001. 

COUSO, D. Authentic collaboration: implication and results of a promising paradigm for 
science education reform and research. Atas do GIREP 2008 – International Conference. 
August 18-22, Nicosia, Cyprus. University of Cyprus, 2008. 

COUSO, D. Science teacher´s professional development in contexts of education 
innovation: analysis of three initiatives. Tesis. Bellaterra: UAB, 2009. 290 p. 

DAVIS, K. “Change is hard”: What science teachers are telling us about reform and teacher 
learning of innovative practices. Science Education, 87(1), 3-30. 2003. 



 187 

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A. Metodologia do ensino de Ciências. 2. ed. São Paulo: 
Cortez, 1992. 207 p. 

EISBERG, R.; RESNICK, R. Física quântica – átomos, moléculas, sólidos, núcleos e 
partículas. 9. ed. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1994. 928 p. 

ERICKSON, F. Métodos cualitativos de investigación sobre la enseñanza. In: WITTROCK, 
M. C. (Org.) La investigación de la enseñanza II – Métodos cualitativos y de observación. 
Barcelona, Espanha: Ed. Paidos, 1989. p. 195 – 301. 

ERICKSON, F., Qualitative Research Methods for Science Education. In: FRASER, B. J.; 
TOBIN, K. G. (orgs.). International Handbook of Science Education. Part One, Kluwer 
Academic Publishers, 1998. 

ESCUDERO, J. M.; GONZÁLEZ, M. T.  Teachers’ thinking and curriculum change: a case 
from the Spanish primary school. Paper presented at Isatt’s 1985. Conference. May, p. 28-31. 
Tilburg, 1985. 

ESTEBARANZ, A. Didáctica e innovación curricular. Sevilha: Publicações da 
Universidade de Sevilha, 1994. 

FLORES, M. A.; FLORES, M. O professor – agente de inovação curricular. 1998. In: 
NÓVOA, A. (coord.). Os professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992.  

FOUREZ, G. Crise no ensino de Ciências? Investigações em Ensino de Ciências, v. 8, n. 2, 
p. 109-123, 2003. 

FREITAS, D.; VILLANI, A. Formação de professores de Ciências: Um desafio sem limites. 
Investigações em Ensino de Ciências, Porto Alegre: v. 7, n. 3, p. 215-230, dez. 2002. 

FURIÓ, C.; CARNICER, J. El desarrollo profesional del profesor de ciências mediante 
tutórias de grupos cooperativos. Estudio de ocho casos. Enseñanza de las Ciências, 20(1), p. 
47-73. 2002. 

FURIÓ, C. Tendencias actuales en la formación del professorado de ciencias. Enseñanza de 
las Ciencias, 12 (2), p.188-199, 1994. 

GARRIDO, E. E.; CARVALHO, A. M. P. A importância da reflexão sobre a prática na 
qualificação da formação inicial do professor. 1997. 

GAUTHIER, C. et alli. Por uma Teoria da Pedagogia: pesquisas contemporâneas sobre o 
saber docente. Ijuí: Unijuí, 1998. 

GAYÁN, E.; GARCÍA, P. E como escoger un libro de texto? Desarrollo de un instrumento 
para evaluar los libros de texto de ciencias experimentales. Enseñanza de las Ciencias. 
Número Extra, V Congresso, p. 249-250, 1997. 



 188 

GEHLEN, S. T.  A função do problema no processo ensino-aprendizagem de ciencias: 
contribuições de Freire e Vygotsky. Tese.(Doutorado) Florianopólis: UFSC, 2009. 254 p.  

GIL-PEREZ, D. Que hemos de saber y saber hacer los profesores de ciencias? Enseñanza de 
las ciencias, Barcelona, v. 9, n. 1, p. 69-77, 1991. 

GIL. D. P.; SENENT, F.; SOLBES, J. La introducción a la Física Moderna: um ejemplo 
paradigmatico de cambio conceptual. Enseñanza de las ciências, Barcelona, p. 209-210, n. 
Extra, set. 1987. 

GÓMEZ, A. P. O pensamento prático do professor: a formação do professor como 
profissional reflexivo. In: NÓVOA, A. (coord.) Os professores e a sua formação. Trad. 
Graça Cunha, Cândida Hepanha, Conceição Afonso e José António Sousa Tavares. Lisboa: 
Dom Quixote, 1992. p. 93-114. 

GONÇALVES, F. P. A problematização das atividades experimentais no 
desenvolvimento profissional e na docência dos formadores de professores de Química. 
Florianópolis, 2009. 234 f. Tese (Doutorado em Educação Científica e Tecnológica) – 
Universidade Federal de Santa Catarina, 2009. 

GUSKEY, T. R. Evaluating professional development. Thousand Oaks, CA: Crowin Press. 
2000. 

HARGREAVES, A. Changing teachers, changing times. Teachers’ work and culture in 
the postmodern age. New York, N.Y.: Teachers College Press, 1994. 

HARGREAVES, A. Os professores em tempo de mudança. Alfragide, Portugal: McGraw-
Hill, 1998. 308 p. 

HENZE, I.; VAN DRIEL, J. H.; VERLOOP, N. Development of Experienced Science 
Teachers’ Pedagogical Content Knowledge of Models of the Solar System and the Universe. 
International Journal of Science Education, v. 30, n. 10, p. 1321–1342, 2008. 

HUBERMAN, M. O ciclo de vida profissional de professores. In: NÓVOA, A. (org) Vida de 
professores. Porto Editora, 2000. 

JIMÉNEZ PÉREZ, R.; WAMBA, A. M. ¿Es posible el cambio en los modelos didácticos 
personales? Obstáculos en profesores de Ciencias Naturales de Educación Secundaria. 
Revista Interunivesitaria de Formación del Profesorado, 17(1), 113- 131, 2003. 

JORDÃO, R. S. Tutoria e pesquisa-ação no estágio supervisionado: contribuições para a 
formação de professores de Biologia. Tese (Doutorado). FEUSP, 2005. 351 p. 

KAGAN, D. N. Ways of evaluating teacher cognition: interferences concerning the 
Goldilocks principle. Review of Education Research, 60, p. 419-469, 1990. 



 189 

KALMUS, P. I. Particle physics at A-level-the universities viewpoint. Physics Education, 
Bristol, v. 27, n. 2, p. 62-64, mar. 1992. 

KUHN, T. S. A estrutura das revoluções científicas. 8. ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 
2003. 260 p. 

LEAL, M. C.; MORTIMER, E. F. Apropriação do discurso de inovação curricular em 
química por professores do ensino médio: perspectives e tensões. Ciência & Educação, v. 
14, n. 2, p. 213-231, 2008. 

LEE, E.; LUFT, J. Experienced Secondary Science Teachers’ Representation of Pedagogical 
Content Knowledge. International Journal of Science Education, v. 30, n. 10, p. 1343–
1363, 13 Aug. 2008.  

LOPES, A. R. C. Bachelard: O filósofo da desilusão. Caderno Brasileiro de Ensino de 
Física, v. 13, n. 3, p. 248-273, 1996. 

LOPES, A. R. C. Contribuições de Gaston Bacherlad para o ensino ao Ciências. Enseñanza 
de las Ciências, v. 11, n. 3, p. 324-330, 1993. 

LOTTER, C. Preservice Science Teachers’ Concerns Through Classroom Observations and 
Student Teaching: Special Focus on Inquiry Teaching. Science Educator, v. 13, n. 1, p. 29-
38, 2004. 

LOTTER, C.; HARWOOD, W. S.; BONNER, J. The Influence of Core Teaching 
Conceptions on Teachers’ Use of Inquiry Teaching Practices. Journal of Research in 
Science Teaching, v. 44, n. 9, p. 1318–1347, 2007. 

LOUCKS-HORSLEY, S.; HEWSON, P. W.; LOVE, N.; STILES, K. E. Designing 
professional development for teachers of science and mathematics. Thousand Oaks, CA: 
Corwin Press, 2003. 

LOUGHRAN, J.; BERRY, A.; VAN DRIEL, J. H. Revisiting the Roots of Pedagogical 
Content Knowledge. International Journal of Science Education, v. 30, n. 10, p. 1271–
1279, 2008. 

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em educação: abordagem qualitativa. 
São Paulo: EPU, 1986. 

LUMPE, A. T.; HANEY, J. J.; CZERNIAK, C. M. Assessing teachers’ beliefs about their 
science teaching context. Journal of Research in Science Teaching, 37, p. 275 – 292, 2000. 

MARCELO, C. A formação de professores: novas perspectives baseadas na investigação 
sobre o pensamento do professor. In: NÓVOA, A. (coord.). Os professores e sua formação. 
Lisboa: Dom Quixote, 1992. p. 51-76. 



 190 

MARCELO, C. El pensamiento del profesor. Barcelona: CEAC, 1987. 

MARCELO, C. Formación del profesorado para el cambio educativo. Barcelona: PPU, 
1994. 

MARCELO, C. Pesquisa sobre a formação de professores: o conhecimento sobre aprender a 
ensinar. Revista Brasileira de Educação, n. 9, set./out./nov./dez., 1998. 

MARTINAND, J. L. Connaître et transformer la matière. Berna: Peter Lang, 1986.  

MASSENA, E. P. A história do currículo da Licenciatura em Química da UFRJ: tensões, 
contradições e desafios dos formadores de professores (1993-2005). 367 f. Tese (Doutorado) 
Rio de Janeiro: UFRJ/CFCH/FE, 2010.  

MELLADO, V. ¿Por qué a los profesores de Ciencias nos cuesta tanto cambiar nuestrar 
concepciones y modelos didácticos? Revista Interuniversitaria de Formación del 
Profesorado, n. 40, p. 17-30, 2001. 

MELLADO, V. Cambio didáctico del profesor de ciencias experimentales y filosofia de la 
ciencia. Enseñanza de las Ciencias, n. 21, v. 3, p. 343-358, 2003. 

MELLADO, V. Concepciones y prácticas de aula de profesores de ciencias en formación 
inicial de primaria y secundaria. Enseñanza de las Ciencias, 14, 289–302, 1996. 

MELLADO, V. et al. La reflexión en profesoras de Ciencias Experimentales de enseñanza 
secundaria. Estudio de casos. Enseñanza de las Ciencias, 25(1), p. 73–90, 2007. 

MELLADO, V. Preservice teachers’ classroom practice and their conceptions of the nature of 
science. Science & Education, 6, 331–354, 1997. 

MELLADO, V. The classroom practice of preservice teachers and their conceptions of 
teaching and learning science. Science Education, v. 82, p. 197-214, 1998. 

MEYER, H.; TABACHNICK, B.R.; HEWSON, P.W.; LEMBERGER, J.; PARK, H.  
Relationship between prospective elementary teachers' classroom practice and their 
conceptions of biology and of teaching science. Science Education, v. 83, n. 3, p. 323-346, 
1999.  

MILLAR, R.; OSBORNE, J. Beyond 200: Science Education for the future. London: King´s 
College, 1998. 

MONTEIRO, A. M. F. Professores: entre saberes e práticas. Educação & Sociedade, ano 
XXII, n. 74, abr./2001. 

MORAES, R.; GALIAZZI, M. C. Análise textual discursiva. Ijuí: Ed. Unijuí, 2007. 224 p. 



 191 

MOREIRA, A. M.; VALADARES, E. C. Ensinando física moderna no segundo grau: efeito 
fotoelétrico, laser e emissão de corpo negro. Caderno Catarinense de Ensino de Física, 
Florianópolis, v. 15, n. 2, p. 121-135, ago. 1998. 

MORTIMER, E. F. Construtivismo, mudança conceitual e ensino de ciências: Para onde 
vamos? Investigações em Ensino de Ciências, v. 2, n. 1, 2000. 

OSTERMANN, F.; MOREIRA, M A. Atualização do currículo de Física na escola de nível 
médio: um estudo desta problemática na perspectiva de uma experiência em sala de aula e da 
formação inicial de professores. Caderno Catarinense de Ensino de Física, Florianópolis, v. 
18, n. 2, p. 135-151, ago. 2001. 

OSTERMANN, Fernanda; MOREIRA, Marco Antônio. Física contemporánea em la escuela 
secundaria: uma experiencia en el aula involucrando formación de profesores. Enseñanza de 
las ciencias, Barcelona, v. 18, n. 3, p. 391-404, 2000. 

PACHECO, J. A. Currículo: teoria e praxis. Porto: Porto Editora, 1996. 

PAJARES, M. F. Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. 
Review of Educational Research, 62, p. 307–332, 1992. 

PERRENOUD, P. Práticas pedagógicas, profissão docente e formação. Perspectivas 
sociológicas. Lisboa: Dom Quixote, 1993. 

PIETROCOLA, M. O conceito de Sobrevivência dos Saberes como base para a confecção de 
uma grade de atributos para análise de Situações de ensino Aprendizagem (TLS). In: VIII 
Congreso Enseñanza de las Ciencias, 2009, Barcelona. Enseñanza de las Ciencias. 
Barcelona : Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, v. 
extra. p. 3217-3220, 2009. 

PIETROCOLA, M. Modern physics in secondary school: Why teach? What are the obstacles? 
some responses from Brazilian experience. In: International Conference on Physics 
Education, 2007, Marrakesh. Proceedings of ICPE, 2007. 

PIMENTA, S. G. Formação de professores: Identidade e saberes da docência. In: PIMENTA, 
S. G. (Org.) Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo: Cortez, 1999. 

PINTO, A. C.; ZANETIC, J. É possível levar a física quântica para o ensino médio? Caderno 
Catarinense de Ensino de Física, Florianópolis, v. 16, n. 1, p. 7-34, abr. 1999. 

PINTÓ, R. et al. Teachers transformations trends when implementing innovations. STTIS 
Report RW4 [online], 2001. Retrieved March, 15, 2003. From: http://www.blues.uab.es/ 
~idmc42. 

PINTÓ, R. Introducing curriculum innovations in science: Identifying teachers' 
transformations and the design of related teacher education, Science Education, v. 89, n. 1 p. 
1-12, 2005. 



 192 

PINTÓ, Roser; COUSO, Digna; GUTIERREZ, Rufina. Using research on teachers’ 
transformations of innovations to inform teacher education. The case of energy degradation. 
Science Education, v. 89, n. 1, p. 38-55, jan. 2005. 

PORLÁN, R.; RIVERO, A.; MARTÍN, R. Conocimiento profesional y epistemología de los 
profesores I: Teoría, métodos e instrumentos. Enseñanza de las Ciencias, 15(2), p. 155-171, 
1997. 

PORLÁN, R.; RIVERO, A.; MARTÍN, R. Conocimiento profesional y epistemología de los 
profesores II: Teoría, métodos e instrumentos. Enseñanza de las Ciencias, 15(2), p. 271-288, 
1998. 

RIBEIRO, L. A avaliação da aprendizagem no processo de inovação curricular. Lisboa: 
Universidade Aberta, 1992. 

RODRIGUES, M. I. R.; CARVALHO, A. M. P. de. Professores-pesquisadores: reflexão e 
mudança metodológica no ensino de física – o contexto da avaliação. Ciência & Educação, 
v. 8, n. 1, p. 39 – 53, 2002. 

RODRIGUES, M. I. R.; ABIB, M. L. V. Desenvolvimento profissional dos formadores de 
professores de ciências no contexto da inovação: subsídios teóricos e metodológicos para 
análise de um programa. Investigações em Ensino de Ciências. v. 15, n. 1, p. 201-218, 2010. 

SÁNCHEZ, G.; VALCÁRCEL, M. V. “¿Qué tienen en cuenta los profesores cuando 
seleccionan el contenido de enseñanza? Cambios y dificultades tras un programa de 
formación”. Enseñanza de las Ciencias, v. 18, n. 3, p. 423-437, 2000. 

SANDERS, D. P.; McCUTCHEON, G. The development of practical theories of teaching. 
Journal of curriculum and supervision, v. 2, n. 1, p. 50-67, 1986. 

SANMARTÍ, N. Enseñar a enseñar ciencias en secundaria: un reto muy complejo. Revista 
Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 40, p. 31-48. 2001. 

SCHÖN, D. A. Formar professores como profissionais reflexivos. In: NÓVOA, A. (coord.) 
Os professores e a sua formação. Trad. Graça Cunha, Cândida Hepanha, Conceição Afonso 
e José António Sousa Tavares. Lisboa: Dom Quixote, 1992. p. 77-92. 

SCHÖN, D. La formación de profesionales reflexivos Hacia un nuevo diseño de la 
enseñanza y el aprendizaje en las profesiones. Barcelona: Paidós, 1987. 

SHAVELSON, R.; STERN, P. Research on teachers’ pedagogical thought, judgments, 
decisions, and behaviors. Review of Educational Research, n. 51, p. 455–498, 1981. 

SHULMAN, L. S. Those who understand: knowledge growth in teaching. Educational 
Researcher, v. 15, n. 2, p. 4-14, 1986. 



 193 

SIQUEIRA, Maxwell. Do visível ao invisível: uma proposta de Física de Partículas 
Elementares para o Ensino Médio. Dissertação (Mestrado). São Paulo, Curso de Pós-
Graduação em Ensino de Ciências – IF/IQ/FE USP, 2006.  

SOUSA, W. B. Física das radiações: uma proposta para o ensino médio. Dissertação 
(Mestrado). São Paulo, Curso de Pós-Graduação em Ensino de Ciências – IF/IQ/FE USP, 
2009. 

STANNARD, R. Modern physics for the young. Physics Education, Bristol, v. 25, n. 3, p. 
133, may, 1990. 

STENHOUSE, L. Investigación y desarrollo del curriculum. 3. ed. Madrid: Ediciones 
Morata,1991. 

SWINBANK, E. Particle physics: a new course for schools and colleges. Physics Education, 
v. 27, n. 2, p. 87-91, Mar. 1992. 

TARDIF, M.; RAYMOND, D. Saberes, tempo e aprendizagem no trabalho do magistério. 
Educação & Sociedade, ano XXI, n. 73, p. 209-244, dez., 2000. 

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 2002. 
325 p. 

TARDIF, M. Saberes profissionais dos professores e conhecimentos universitários: 
Elementos para uma epistemologia da prática profissional dos professores e suas 
consequências em relação à formação para o magistério. Revista Brasileira de Educação, n. 
13, p. 5-24, jan./fev./mar./abr., 2000. 

TARDIF, M.; LESSARD, C.; LAHAYE, L. Os professores face ao saber. Esboço de uma 
problemática do saber docente. Teoria e educação, n. 4, Porto Alegre, Pannônica, 1991. p. 
215-233.  

TERRAZZAN, Eduardo A. A inserção da Física Moderna e Contemporânea no Ensino de 
Física na escola de 2º grau. Caderno Catarinense de Ensino de Física, Florianópolis, v. 9, 
n. 3, p. 209-214, dez., 1992. 

TERRAZZAN, Eduardo A. Inovação escolar e pesquisa sobre a formação de professores. In: 
NARDI. R. (org.) A pesquisa em ensino de Ciências no Brasil: alguns recortes. São Paulo: 
Escrituras, 2007. p. 145-192. 

TERRAZZAN, Eduardo A. Perspectivas para a inserção de física moderna na escola 
média. Tese (Doutorado). São Paulo, Curso de Pós-Graduação em Educação – USP, 1994.  

TOBIN, K.; DAWSON, G. Constarints to curriculum reform: Teachers and the myths of 
schooling. Education Technology Research and Development, 40, p. 81-92, 1992. 



 194 

TOBIN, K.; ESPINET, M. Impediments to change: applications of coaching in high school 
science teaching. Journal of Research in Science Teaching, 26(2), 1989, p. 105-120. 

TORRES, J. R. et al. Ressignificação curricular: contribuições da Investigação Temática e da 
Análise Textual Discursiva. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, v. 
8, n. 2, 2008. 

TRIVIÑOS, Augusto N. S. Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa 
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.  

VAN DRIEL, J. H.; BEIJAARD, D.; VERLOOP, N. Professional development and reform in 
science education: The role of teachers’ practical knowledge. Journal of Research in 
Science Teaching, 38(2), p. 137-158, 2001. 

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e método. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 
205 p. 

ZYLBERSZTAJN, A. Resolução de problemas numa perspectiva kuhniana. Atas do VI 
Encontro de Pesquisa em Ensino de Física, Florianópolis, 1998. 

  



 195 

ANEXOS 

Entrevista Semi-estruturada 
 
Aspectos Relativos ao Processo de Ensino/Aprendizagem/Avaliação e à Profissão-
Professor 
 
 
1. Motivação para participar de um grupo de inovação. 

Ao iniciar o trabalho com o grupo (formação e aplicação), o que te motivou a participar 
do grupo e a buscar uma inovação para sala de aula do Ensino Médio? 
 

 
2. Concepções sobre a inserção de Física Moderna no Ensino Médio. 

Antes de iniciar no grupo, o que você pensava sobre a inserção de conteúdos de Física 
Moderna e Contemporânea (FMC) no Ensino Médio?  
 
 
3. Dificuldades da implantação de Física Moderna em sala de aula (introduzir as 

questões sobre avaliação). 
Quais foram os conflitos (pessoais e, ou profissionais) enfrentados por você durante a 

inserção de tópicos de FMC? 
Pontue as principais dificuldades encontradas para inserir os tópicos de FMC. 
Para você, quais seriam os obstáculos enfrentados para inserir tópicos de FMC? 
Os instrumentos que você utiliza para realizar a avaliação da aprendizagem de seus alunos 

são os mesmos utilizados na Física Clássica e FMC? 
 
 
4. Mudança na prática docente. 

Você notou alguma mudança na sua prática durante o processo de formação? 
O que modificou em você, como professor, depois de ter integrado o grupo? 

 
 
5. Relevância da formação para implantar uma sequência didática. 

O que você destaca como essencial para os professores estarem “aptos” a inserir a FMC 
no Ensino Médio? 

 
 

6. Como você avalia o projeto hoje sendo a inserção uma realidade? 
 

Balanço de como ele concebia a inserção da FMC quando iniciou e agora. Como você se 
sente como sendo um dos autores desse processo (atividades presentes no caderno que eles 
participaram e contribuíram da elaboração) – Fazer uma releitura.  

Como se posiciona em relação a isso? 
Quando saíram os cadernos do estado em que a FMC foram contemplados, qual foi a 

sensação? 
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Sequências dos cursos de formação continuada com tópicos de Física Moderna e 

Contemporânea 

Baseando-se no material das propostas, no cronograma e nos planejamentos dos 

cursos de formação, apresentamos a seguir a ideia geral de cada propostas, com os conteúdos, 

as atividades e seus respectivos objetivos. Todos esses materiais podem ser acessados no site 

do Núcleo de Pesquisa em Inovações Curriculares – NuPIC (http://www.nupic.fe.usp.br/). 

 
Partículas Elementares 
 

Essa proposta foi desenvolvida com o objetivo de apresentar uma nova visão da 

natureza, focada principalmente no mundo subatômico das partículas elementares. Toda a 

sequência está pautada no desenvolvimento de atividades (experimentos, simulações e 

analogias) que têm a finalidade de instigar a curiosidade dos alunos, convida-os a participar 

da construção dos conceitos. Além disso, cada conceito conta com um texto, que a função de 

auxiliar na formalização da discussão do conceito, que é acompanhado de questões que 

ajudam o professor a ter um feedback da aprendizagem dos estudantes. É importante enfatizar 

que, na proposta, o professor tem um papel importante, porém não é o ator principal, ele deve, 

a cada momento, instigar os alunos levando-os a questionar e discutir a todo momento, 

tirando-o da passividade, ou seja, ele é mais um orientador das discussões. 

O curso foi elaborado na forma de blocos para poder facilitar a sua aplicação. Pois, 

caso o professor queira, poderá aplicar somente alguns blocos em turmas de séries diferentes 

ou em outras disciplinas em que acredite que seja possível uma abordagem moderna do 

conceito. 

Todo o material foi produzido por um grupo que participou do projeto “Introdução 

de Teorias Modernas e Contemporâneas na Física do Ensino Médio” e contou com o apoio da 

FAPESP e do CNPq. O curso proposto tem como objetivo apresentar alguns conteúdos da 

Física de Partículas Elementares em particular discutir a interação entre as partículas e as 

radiações. 

Abaixo segue a estrutura da proposta que foi implementada no curso de formação de 

professores. Esse planejamento foi elaborado pelos professores Charlie e Jack, que tiveram 

como base as propostas por eles inseridas no Ensino Médio. 
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Aula Conteúdo Atividades Objetivos 

1ª 

Discussão sobre a evolução 
dos modelos atômicos. 
 

- Texto: A busca pelo constituinte 
da matéria – a evolução do 
conceito de átomo. 
- Linha do tempo. 

- Compreender a evolução 
histórica da construção do modelo 
atômico. 

  

-  Corte de papéis. 

- Reconhecer as dimensões 
atômicas; 
- Comparar estas dimensões com 
as dimensões humanas; 
- Superar dificuldades algébricas 
na utilização da potência de dez. 

  

- Vídeo Power of ten. 
- Entender as dimensões e ordem 
de grandezas tratadas em 
partículas elementares. 

   
   

Modelos atômico de 
Rutherford e Bohr. 

- Espalhamento Rutherford; 
- Textos: Entre em cena uma 
nova figura – Ernest Rutherford. 

- Entender o experimento de 
espalhamento de Rutherford. 

    

2ª 

Radiações alfa, beta e gama 
e raios X. 

- Radiografia e papel fotográfico; 
- Texto: Vendo através da pele - a 
descoberta dos raios X; A 
descoberta da radioatividade. 

- Reconhecer a importância de 
um método para a detecção de 
partículas; 
- Explicar a formação da imagem 
na chapa de raios-X com uma 
atividade analógica utilizando o 
papel fotográfico. 

   
   

Estabilidade nuclear, força 
forte e força fraca. 

- Textos: A solução de um 
problema – a descoberta do 
nêutron; 

- Explicar a importância dos 
nêutrons na formação do núcleo 
atômico e compreender a 
estabilidade nuclear 

    

3ª 

Aceleradores e detectores: 
processos de identificação e 
detecção de partículas 
subatômicas (César Lattes). 

- Texto: Aceleradores de 
partículas; César Lattes e o méson 
pi. 
 

- Discutir os métodos científicos 
de identificação das partículas 
subatômicas;  
- Reconhecer a importância de 
cientista brasileiro na pesquisa de 
partículas elementares. 

  

- Descobrindo novas partículas. 

- Compreender como se forma o 
núcleo do átomo à partir de 
analogias com triângulos e 
quadrados. 

  

- CERN-LHC 
- Discutir o funcionamento um 
acelerador/detector e mostrar 
exemplos com o CERN/LHC. 

   
   

A estrutura interna das 
partículas: o modelo dos 
quarks e a carga cor. 

- Proposta do modelo de quarks - 
carga cor 

- Texto: Os constituintes do 

núcleo – o modelo dos quarks. 

- Entender a proposta do novo 
modelo, com as novas partículas 
que constituem os prótons e 
nêutrons e suas interações, assim 
como a hipótese da carga cor. 
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4ª 

Partículas elementares – 
interação fraca – beta decay 
e descoberta do neutrino. 

- Texto: A descoberta do neutrino 

– uma nova interação. 

- Compreender o que é força 
fraca; 
- Entender o que é o decaimento 
beta. 

   
   

Interação forte. 
 

- Texto: Entendendo a 

estabilidade do núcleo – a força 

forte. 

- Compreender o que é força 
forte. 

   
   

Partículas estranhas: novas 
leis de conservação. 

- Texto: Partículas estranhas – 

novas leis de conservação. 

- Leis de formação. 

- Entender o modelo de formação 
que aceitamos para as partículas 
elementares; 
- Estabelecer as regras necessárias 
para a coerência desse modelo. 

  

- Número bariônico, leptônico e 
estranheza. 

- Compreender a necessidade de 
novas leis de conservação para as 
partículas subatômicas. 

    

5ª 

A descoberta do pósitron: 
as antipartículas. 
Aniquilação: partículas x 
antipartículas. 
 

- Texto: As antipartículas – a 

descoberta do pósitron. 

- Discutir a descoberta das anti-
partículas e a possibilidade da 
anti-matéria, 
- Compreender o processo de 
aniquilação e criação de 
partículas. 

   
   

Famílias das partículas: 
Bósons e férmions. 
Modelo padrão. 

- Textos: Propriedades das 

partículas; As famílias das 

partículas. 

- Mapa conceitual. 

- Apresentar o modelo padrão das 
partículas elementares; 
- Entender a relação entre as 
partículas e como são 
classificadas. 

 
 
 
 
 
Linhas Espectrais 

 

A seguir, a estrutura da proposta que foi implementada no curso de formação de 

professores. Esse planejamento foi elaborado pelos professores Hugo e James, que tiveram 

como base as propostas por eles inseridas no Ensino Médio. 

 
  
Aula Conteúdo Atividades Objetivos 

1ª Modelos em Ciências. 
 

- Caixa Preta; 

- Texto: O que são modelos? 
- Discutir a necessidade do uso de 
modelos para entendimento dos 
fenômenos da natureza.  
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Propriedades Elétricas e 
Magnéticas. 

- Pêndulo; 
- Vídeo; 
- Simulação; 

- Texto: Entrevista com o elétron. 

- Comparar e discutir as 
propriedades elétricas e 
magnéticas da matéria. 
- Reconhecer e diferenciar 
fenômenos elétricos e 
magnéticos.  

   

Campos: elétrico, 
magnético e gravitacional. 

- Experimento com bússola, imã e 
limalha de ferro; 

- Texto: Um passeio pelos 

campos. 

- Discutir e compreende as 
propriedades dos campos elétrico 
e magnético. 
- Reconhecer como o conceito de 
campo permite explicar 
interações à distância entre 
corpos. 

   
   

Campo e indução 
eletromagnética. 

- Experimento de Oersted; 
- Vídeo; 

- Texto: Interação entre 

eletricidade e magnetismo. 

- Compreender o campo e a 
indução eletromagnético, seus 
efeitos, suas aplicações e suas 
representações. 

    

2ª 

Campo e indução 
eletromagnética. 

- Experimento com motor 
elétrico; 

- Texto: Indução eletrostática. 

- Vídeo. 

- Realizar experimentos simples 
que envolvam fenômenos de 
aplicações da indução 
eletromagnética. 

   
   

Luz e cores. 
- Caixa de cores; 
- Mistura de luz; 
- Texto. 

- Compreender a diferença entre 
cor-pigmento e cor-luz; 
- Distinguir luz e pigmento; 
- Diferenciar cor por absorção e 
reflexão. 

    

3ª 

Ondas Mecânicas e 
Eletromagnéticas. 

- Experimento da cubo de ondas; 
- Vídeo; 

- Textos: Introdução ao estudo 
das ondas; A aceitação do modelo 
ondulatório para a luz e algumas 
de suas consequências. 

- Discutir o conceito e os 
fenômenos relacionadas a ondas; 
- Observar os fenômenos 
;ondulatórios presentes em ondas 
mecânicas e eletromagnéticas; 
- Sintetizar as semelhanças e 
diferenças entre os diferentes 
tipos de onda; 
- Apresentar as propriedades 
ondulatórias da luz. 

   
   

Espectroscopia. 

- Construção do espectroscópio. 
- Vídeo; 
- Texto: Espectroscópio. 
 
 

- Observar, investigar e 
compreender os espectros 
contínuo e discreto de diferentes 
fontes de luz, assim como 
compreender a relação entre o 
espectro e os elementos químicos 
de uma fonte de luz. 

    

4ª Espectroscopia. - Astrônomo mirim. 
- Discutir como os astrônomos 
identificam os elementos 
presentes em uma estrala a partir 
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das linhas espectrais. 
- Reconhecer que cada espectro 
obtido na espectroscopia serve 
como uma “impressão digital” 
que permite reconhecer um 
determinado elemento químico. 

   

Átomo de Bohr. 

- Texto: O modelo atômico de 

Bohr. 

- Vídeo. 
 

- Compreender a evolução dos 
modelos atômicos até o modelo 
de Bohr, e a sua necessidade para 
explicação das linhas espectrais 
dos elementos observados 
anteriormente. 
- Identificar com o auxílio dos 
Postulados de Bohr os espectros 
de absorção e emissão. 

    

5ª 

Efeito Fotoelétrico. 

- Vídeos; 

- Texto: O efeito fotoelétrico e o 

abalo no modelo ondulatório da 

luz. 

- Simulação. 

- Compreender o efeito 
fotoelétrico e a possibilidade de 
um modelo corpuscular para a 
luz. 

   
   

Dualidade onda-partícula. 
 

- Experimento de Mach-Zehnder; 
- Analogia: pessoa-fóton; 

- Texto: Teoria Corpuscular x 

Teoria ondulatória. 

- Conhecer e compreender quatro 
interpretações para a teoria 
ondulatória da luz: ondulatória, 
corpuscular, da 
complementaridade e dualista-
realista; 
- Entender os resultados 
experimentais e as diferentes 
interpretações dos resultados que 
levaram à ideia da dualidade 
onda-partícula, quebra do modelo 
da Física como ciência pronta, em 
que tudo está bem determinado e 
resolvido. 

 
 
 
 
 
 
 
Relatividade 

 

A seguir, a estrutura da proposta que foi implementada no curso de formação de 

professores. Esse planejamento foi elaborado pelos professores Benjamin e John, que tiveram 

como base as propostas por eles inseridas no Ensino Médio. 
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Aula Conteúdo Atividades Objetivos 

1ª 

Tempo. 

- Estimando tempos; 
- O que é o tempo?; 

- Texto: Tempo 

- Apresentar o conceito de tempo 
clássico (absoluto); 
- Discutir sobre o significado de 
tempo em nossas vidas e a relação 
tempo emocional x tempo físico. 

   

Espaço. 
- Localizando pontos no espaço; 

- Texto: Espaço 
- Apresentar a ideia de espaço; 
- Especificar a posição de pontos 
no espaço. 

   

Evento. 
- Qual é a causa do acidente; 

- Texto: Evento - Sistematizar a noção de evento 

   

Referencial. 
- Jogo dos referenciais. 
- Texto: Um certo ponto de 
vista... 

- Abordar a ideia de referencial a 
partir de diferentes pontos de 
vista uma cena rotineira; 
- Mostrar que a descrição de um 
mesmo evento, em geral, é feita 
de maneiras diferentes, 
dependendo do referencial onde 
se encontra o observador. 

    

2ª 

Simetrias. 
 

- Produzindo máscaras; 
- Identificando simetrias; 
- Texto: Simetrias. 
 

- Apresentar o conceito de 
Simetria; 
- Discutir sobre o significado de 
simetrias em física.  
 

   

Leis de conservação. 

- Meleca; 
- Discutir a natureza do espaço. 
- Discussão da homogeneidade do 
espaço. 

- Conservação de energia; 

- Discutir a ideia de conservação 
de energia. 
- Discutir os conceitos de: Leis; 
Princípios em Física; Principio de 
Conservação da energia. 

- Teorema de Noether; 
- Texto: Simetria e Conservações. 

- Discutir conceitualmente as 
implicações do teorema de 
Noether e a relação direta entre as 
propriedades do espaço e tempo e 
as conservações. 

    

3ª 

Transformações de Galileu. 

- Textos: Somando velocidades; 
Relatividade de Galileu. 
- Vídeo: Um esquilo na 
velocidade da luz. 

- Discutir matematicamente sobre 
mudanças de referenciais; 
- Compreender a soma galileana 
de velocidades; 
- Discutir classicamente a 
simetria nas mudanças de 
referenciais. 

   

Os postulados da 
Relatividade. 

- Textos: Velocidade limite; Os 
postulados da relatividade. 

- Mostrar a constância da 
velocidade da luz, 
independentemente do 
referencial; 
- Abordar os postulados da 
Relatividade de Einstein através 
da discussão das contradições da 



 202 

adição galileana. 
   
Dilatação do tempo. - Texto: Dilatação do tempo. - Discutir a dilatação do tempo. 
   

Contração do comprimento. - Texto: Contração dos 
comprimentos. - Discutir a contração do espaço. 

    

 Transformações de Lorentz.  

- Compreender matematicamente 
a mudança de referencial através 
das transformações de 
coordenadas. 

    

4ª 

Dilatação do tempo. - Problemas envolvendo a 
dilatação do tempo. - Discutir a dilatação do tempo. 

   

Contração do comprimento. Problemas envolvendo a 
contração do espaço. - Discutir a contração do espaço. 

   

Paradoxo dos Gêmeos.  
Discutir o paradoxo a partir da 
dilatação do tempo e contração do 
espaço. 

 
    

 Simultaneidade. - Vídeo: “Fábio Sagan” 
- Texto: Simultaneidade. 

- Discutir a aplicações das 
transformações de Lorentz; 
- Discutir a ideia de 
simultaneidade a partir da 
relatividade. 

    

5ª Relatividade Geral. - Textos: Relatividade Geral. 

- Abordar, introdutoriamente, a 
relatividade geral, bem como 
discutir algumas de suas 
aplicações. 

 

 

 


