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RESUMO 

 

As práticas formativas são estratégias didáticas utilizadas para tornar os conteúdos abordados 

mais significativos no processo de ensino-aprendizagem. A interdisciplinaridade e a 

multidisciplinaridade são práticas metodológicas capazes de orientar as finalidades do processo 

de ensino diante da inovação metodológica. Assim, o presente trabalho tem como objetivo geral 

analisar as práticas formativas utilizadas pelos professores no ensino de Física no Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo/Ciências da Natureza (LEDOC) no processo de ensino e 

aprendizagem. Já os objetivos específicos são: caracterizar as práticas formativas dos 

professores; entender como as práticas são desenvolvidas; discutir as práticas formativas no 

contexto da educação do campo; identificar as principais práticas que contribuem para o 

exercício da docência do educador do campo em formação na percepção dos professores. Para 

isso, a pesquisa foi realizada por meio de levantamentos bibliográficos e pesquisa de campo 

com abordagem qualitativa, tendo como instrumento de coleta de dados o questionário 

semiestruturado aplicado a três professores de Física do curso LEDOC nos Campus Senador 

Helvídio Nunes de Barros; Ministro Petrônio Portella e Amilcar Ferreira Sobral, 

respectivamente nas cidades de Picos, Teresina e Floriano no estado do Piauí. O resultado desse 

estudo permite inferir que os docentes utilizam diversas práticas formativas (interdisciplinar, 

multidisciplinar, contextualização, entre outras) para tornar os conteúdos mais significativos, 

além disso, o planejamento é baseado em vários recursos didáticos como livros didáticos, 

paradidáticos e artigos científicos da área de ensino de Física. As práticas formativas são 

consideradas fundamentais para o processo de aprendizagem e, com ajustes às condições de 

infraestrutura de algumas instituições de ensino. 

 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Licenciatura em Educação do Campo. Práticas 

formativas. Práticas pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Formative practices are didactic strategies used to make the content covered more meaningful 

in the teaching-learning process. Interdisciplinarity and multidisciplinarity are methodological 

practices capable of guiding the purposes of the teaching process in the face of methodological 

innovation. Thus, the present work has as general objective to analyze the formative practices 

used by the teachers in the teaching of Physics in the Course of Degree in Education of the 

Field / Sciences of the Nature (LEDOC) in the process of teaching and learning. The specific 

objectives are: to characterize teachers' training practices; understand how practices are 

developed; discuss training practices in the context of rural education; to identify the main 

practices that contribute to the teaching practice of the educator of the field in formation in the 

perception of the teachers. For this, the research was carried out by means of bibliographical 

surveys and field research with a qualitative approach, using as a data collection instrument the 

semi-structured questionnaire applied to three Physics teachers of the LEDOC course at the 

Senador Helvídio Nunes de Barros Campus; Minister Petrônio Portella and Amilcar Ferreira 

Sobral, respectively in the cities of Picos, Teresina and Floriano in the state of Piauí. The result 

of this study allows us to infer that teachers use several training practices (interdisciplinary, 

multidisciplinary, contextualization, among others) to make the contents more meaningful, in 

addition, the planning is based on several didactic resources such as textbooks, paradidics and 

scientific articles from Physics teaching area. Training practices are considered fundamental 

for the learning process and, with adjustments to the infrastructure conditions of some 

educational institutions. 

 

Keywords: Teaching-learning. Degree in Rural Education. Training practices. Pedagogical 

practices. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Nos últimos anos, o sistema educacional tem apresentado vários desafios, de forma que 

assumiu um nível de destaque nas discussões sobre os problemas que mais afetam o Brasil. De 

acordo com Moreira (2006), um dos maiores desafios do ensino está no emprego de 

metodologias que estejam relacionadas com a aprendizagem dos estudantes, capazes de 

proporcionar a compreensão do conteúdo de maneira significativa e prazerosa.  

 É importante conhecer diversos tipos de metodologias presentes no processo de ensino, 

a fim de comtemplar as necessidade de aprendizagem, pois existem vários tipos de alunos, que 

possuem diferentes níveis de conhecimentos e estilos de aprendizagem. Segundo Martins 

(2007, p. 39), “o importante para o professor é reconhecer que há necessidade de mudanças de 

atitudes, de renovação corajosa e busca de novos procedimentos didáticos”, tornando a aula 

mais interessante e prazerosa.  

 A seleção da metodologia a ser usada pelo docente será o caminho utilizado para atingir 

os objetivos e as metas educacionais, primeiramente, analisando o método que atrai mais o 

interesse dos educandos (KRASILCHIK, 2004). As metodologias didáticas direcionam o 

trabalho pedagógico do docente, que devem estar interligadas com os conteúdos para alcançar 

os objetivos propostos pelo Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição de ensino. 

Portanto, existem várias maneiras de aprender, quanto de ensinar por meio de estratégias 

metodológicas e com o suporte de diversos recursos didáticos (MARTINS, 2007). 

Os índices de reprovação em disciplinas do componente curricular de Física são bastante 

elevados, mesmo sendo uma ciência presente na natureza e no nosso cotidiano, isso demonstra 

um baixo nível de conhecimento. Esses fatores apontam que o ensino de Física trabalhado em 

sala de aula necessita de melhor articulação com as necessidades formativas dos discentes. 

A prática docente para o ensino da Física ainda é vista como um desafio, além de 

inúmeras dificuldades presentes no sistema educacional. Nesse contexto, esse estudo visa 

compreender as práticas formativas (interdisciplinar, multidisciplinar, contextualização, entre 

outras) no ensino de Física no curso de LEDOC/UFPI, entendendo que a prática dos formadores 

necessita de constante reflexão frente as dificuldades das necessidades formativas dos 

estudantes. 

A problemática do uso de práticas formativas pelos professores dos cursos LEDOC para 

o Ensino da Física, torna-se ponto central nas discussões sobre qualidade do ensino e 

aprendizagem dos alunos em formação para a área de Ciências da Natureza. Diante desse 



 11 

   

   

contexto surgem os questionamentos que embasam esse estudo, tais como: como são 

desenvolvidas as práticas formativas dos professores dos cursos LEDOC/Ciências da Natureza 

no Ensino de Física? Quais as dificuldades encontradas no âmbito acadêmico? Quais as 

principais práticas que contribuem para o exercício da docência do educador do campo em 

formação na percepção dos professores?  Por meio desses questionamentos, surgiu a 

necessidade de uma investigação sobre as ações formativas realizadas no ambiente universitário 

no ensino de Física no curso de Licenciatura em Educação do Campo/Ciências da Natureza. 

Este trabalho está estruturado em quatro capítulos, além da introdução, objetivos e 

considerações finais. No capítulo III, com o título “Práticas formativas” abordamos a história 

do ensino de Física no Brasil, seguido alguns aspectos relacionados à reflexão sobre a prática 

dos professores de Física. O capítulo IV, destaca alguns fatos históricos relacionados ao ensino 

de Física no Brasil, as práticas pedagógicas, como também a história, os princípios e a 

importância da Educação do Campo. 

O capítulo V, menciona o processo metodológico, como tipo de pesquisa, técnicas e 

instrumentos para coletas e análise de dados. O capítulo VI, relata a análise dos depoimentos 

dos docentes, como o perfil dos professores e também as práticas formativas utilizadas durante 

o ensino de Física. Por fim, as considerações finais trazem as constatações da pesquisa com 

análise dos questionários semiestruturados de modo que o problema deste estudo possibilitou 

alcançar os objetivos.  
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2 OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como propósito investigativo analisar como vem ocorrendo as práticas 

formativas de professores no ensino de Física no Curso de Licenciatura em Educação do 

Campo/Ciências da Natureza.  

 
 

2.1 Objetivo geral 

 

Analisar as práticas formativas utilizadas pelos professores no ensino de Física no Curso 

de Licenciatura em Educação do Campo/Ciências da Natureza no processo de ensino e 

aprendizagem. 

 
 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar as práticas formativas dos professores; 

 Entender como as práticas são desenvolvidas; 

 Discutir as práticas formativas no contexto da educação do campo; 

 Identificar as principais práticas que contribuem para o exercício da docência do 

educador do campo em formação na percepção dos professores. 
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3 PRÁTICAS FORMATIVAS 

 

Este capítulo apresenta as práticas pedagógicas que orientaram o ensino de Física no 

Brasil, as quais atualmente se expressam em sala de aula. Nesse contexto, busca-se discutir 

aspectos das práticas formativas que os professores desenvolvem sobre o ensino de Física, 

principalmente no âmbito das instituições públicas. As práticas formativas tornam o processo 

de aprendizagem mais atrativo, direcionando para uma reorganização dessas práticas e seus 

resultados.  

 
 

3.1 Interdisciplinaridade, Contextualização e Aprendizagem  

 

No contexto escolar, a interdisciplinaridade é considerada como um mecanismo de 

potencialização das práticas pedagógicas, pois viabilizam a integração entre diversas disciplinas 

e áreas de conhecimento, para a determinada compreensão de uma temática a ser explorada. 

Para Avila et al (2017), a interdisciplinaridade proporciona a integração dos componentes 

curriculares, sendo capaz de representar uma estratégia didática para superar o ensino 

fragmentado dos conteúdos e transfigurar em contextualizado, podendo contribuir para 

compreensão de contextos mais amplos.  

A interdisciplinaridade pode ser entendida como: 

 
[...] uma forma de trabalhar em sala de aula, no qual se propõe um tema com 

abordagens em diferentes disciplinas. É compreender, entender as partes de 

ligação entre as diferentes áreas de conhecimento, unindo-se para transpor 

algo inovador, abrir sabedorias, resgatar possibilidades e ultrapassar o pensar 

fragmentado. É a busca constante de investigação, na tentativa de superação 

do saber (BONATTO et al, 2012, p. 3-4). 

 

 A interdisciplinaridade apresenta estratégias para alavancar o processo de ensino-

aprendizagem em meios a tantos desafios presentes no contexto educacional. Ademais, 

contornam a participação de professores que em conjunto realizam a integração de diversas 

disciplinas de maneira que os educandos podem determinar relações entre os conteúdos 

desenvolvidos em sua realidade.  Portanto, a interdisciplinaridade tem como finalidade a 

abordagem de uma mesma temática por várias disciplinas visando a interligação de 

conhecimento. Bonatto et al (2012, p. 9) enfatiza que “a interdisciplinaridade é uma ponte para 

o melhor entendimento das disciplinas entre si. É importante porque abrange temas e conteúdos 

permitindo dessa forma recursos ampliados e dinâmicos, onde as aprendizagens são 

entendidas”. 
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 As práticas interdisciplinares no contexto do ensino escolar podem ajudar os alunos a 

compreender e a refletir os conteúdos de maneira atrativa, numa perspectiva mais ampla, que 

contemple o currículo escolar. Ademais, o princípio da interdisciplinaridade é integrar as 

disciplinas de forma contínua que proporciona aos alunos meios de aprendizagem de maneira 

significativa (AVILA et al, 2017). 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) estabelece que o desenvolvimento de um 

currículo deve contemplar a interdisciplinaridade de maneira significativa sem hierarquia de 

modo a se perder em generalidades, pois o conhecimento é o resultado de um processo de 

modificação, construção e reorganização utilizada pelos estudantes para entender e interpretar 

os conteúdos escolares (BRASIL, 1999). 

 A multidisciplinaridade e interdisciplinaridade são práticas pedagógicas bastante 

discutidas no contexto educacional. Ademais, abordagem multidisciplinar menciona que uma 

mesma temática pode ser explorado por diversas disciplinas ao mesmo tempo, porém cada uma 

com um foco específico. A multidisciplinaridade não pretende reduzir as fronteiras entre as 

disciplinas, ao contrário da interdisciplinaridade que tem como finalidade esse rompimento, 

que é assegurada como uma nova postura frente ao conhecimento, buscando reestruturar a 

maneira como os conhecimentos já construídos possam ser apresentados aos alunos, ao 

encontro do novo aprendizado (FAZENDA, 2012).  

 Ao refletir sobre a prática de ensino, a contextualização é considerada a temática central 

nas discussões sobre o ensino e aprendizagem. De acordo com Brousseau (1996), contextualizar 

significa apresentar o conteúdo aos estudantes por meio de uma situação problemática, 

investigativa e inovadora baseando em relações compatíveis com uma situação real que possui 

elementos que deem significado ao conteúdo a ser transmitido ao aluno. 

 Nesse sentido, a contextualização do ensino está relacionada com a formação de 

condições de problematização em que os estudantes, a partir de saberes já interiorizados, das 

suas experiências e vivências, se veem como atores principais no processo contínuo e dinâmico 

que é o da construção do conhecimento (DUARTE, 2007). Portanto, aproximar os processos de 

ensino-aprendizagem do cotidiano dos estudantes, apresenta-se como condição necessária na 

abordagem dos conteúdos e no planejamento das atividades trabalhadas na sala de aula 

envolvendo mais os alunos com o conhecimento científico, além de proporcionar a realização 

da teoria com a prática enquanto processo de aprendizagem e reflexão.  

 Vale destacar, que a aprendizagem contextualizada apresenta condições para o aluno 

aprender a mobilizar competências para solucionar problemas com contextos apropriados, de 
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maneira a ser capaz de transferir essa capacidade de resolução de problemas para os contextos 

do cotidiano (FERNANDES, 2006). Nessa perspectiva, a contextualização facilita o processo 

de ensino aprendizagem e quando utilizada como recurso pedagógico contribui para a 

construção de conhecimento e formação de capacidades intelectuais superiores, além do 

conhecimento científico (FERNANDES, 2006). Ao relacionar os conteúdos com as realidades 

sociais e culturais dos educandos, a contextualização propõe a construção de significados e a 

atribuição de sentido ao que se aprende na escola. 

Paz (2019) ao citar a importância da contextualização nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), expõe que o ensino deve ir além da descrição, 

estando em diálogo permanente com os variados conhecimentos, dessa forma, deve constituir 

no alunado a capacidade de analisar, explicar, prever e intervir, entre outros. Por sua vez, na 

educação do campo, ao usar a contextualização, o docente proporciona uma formação que 

valoriza a identidade do aluno da escola do campo por meio de projetos pedagógicos com 

conteúdos e metodologias adequadas ao real contexto discente, potencializando 

significativamente sua aprendizagem. 

 Segundo Ausubel (1982), em sua teoria da aprendizagem a valorização dos 

conhecimentos prévios dos educandos possibilita a construção de estruturas mentais por meio 

da utilização de mapas mentais/conceituais que propõem um leque de possibilidades para 

descoberta e redescoberta de outros conhecimentos, viabilizando uma aprendizagem que dê 

prazer a quem ensina e a quem aprende e também que tenha eficácia. 

 É de fundamental importância refletirmos sobre a prática docente. A prática 

desvinculada do contexto de alunos e professores, desconectada das experiências dos 

educandos, que não possibilitam aos alunos ter conhecimentos prévios adequados, usualmente 

praticada na escola estimula uma aprendizagem memorística e sem significado, que Moreira 

(2012) chama de aprendizagem mecânica. Por outro lado, uma prática que proporciona ao aluno 

utilizar-se do seu conhecimento prévio relevante a uma nova aprendizagem pode produzir uma 

aprendizagem significativa (MOREIRA, 2012). De acordo com Rogers (2001), a aprendizagem 

significativa é entendida como: 

 
[...] aprendizagem que é mais do que uma acumulação de fatos. É uma 

aprendizagem que provoca uma modificação, quer seja no comportamento do 

indivíduo, na orientação futura que escolhe ou nas suas atitudes e 

personalidade. É uma aprendizagem penetrante, que não se limita a um 

aumento de conhecimento, mas que penetra profundamente todas as parcelas 

da sua existência (ROGERS, 2001, p. 01). 
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 Dessa forma, para conceder a aprendizagem significativa é necessário colocar em 

prática as reflexões, análises e suposições em prol de uma escola inclusiva, significativa e 

formativa. No entanto, o trabalho interdisciplinar e a contextualização são alternativas para 

melhorar o desempenho dos educandos, além de motivar os estudantes a buscarem novas 

concepções e valorizar os traços culturais e sociais adquiridos ao longo de sua formação 

enquanto cidadão. 

 As práticas formativas se constituem em diferentes formas de abordar o ensino 

facilitando a aquisição, armazenamento e utilização do conhecimento apreendido. Segundo 

Bordenave e Pereira (2002), as estratégias de ensino utilizadas pelos docentes são de 

fundamental importância para estimular diversas capacidades do sujeito, para que o educando 

tenha diversas formas de interação para construir seu próprio conhecimento de acordo com suas 

experiências individuais para compreender as informações, experiências e conhecimentos 

prévios. Dessa forma, as práticas formativas que são essenciais a formação docente devem 

possibilitar a contextualização, interdisciplinaridade, e o livre expressar, permitindo a relação 

entre teoria e prática dos conteúdos desenvolvidos (PAZ, 2019).  
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4 A PRÁTICA DOS PROFESSORES DE FÍSICA 

 

Este capítulo apresenta alguns fatos históricos relacionados ao ensino de Física no 

Brasil, como também sobre as práticas pedagógicas, pois são esses fatores históricos que 

também direcionam as metodologias utilizadas pelos professores de Física. Para atingir esse 

objetivo dividimos este capítulo em três etapas: a primeira aborda alguns aspectos históricos 

sobre o início do ensino de Física desde o período colonial, que contribuiu na organização do 

ensino no Brasil.  Já a segunda busca refletir sobre a prática dos professores de Física, como os 

desafios que o ensino enfrenta e também alguns métodos considerados mais significativos para 

a aprendizagem. Por fim, a terceira parte menciona a Educação do Campo, a história, os 

princípios e sua importância para o contexto educacional.    

   

4.1 Histórico sobre o ensino da Física 

 

No Brasil, a Física começou a ser lecionada no período colonial, com a participação dos 

jesuítas, no ensino secundário e superior. Durante o império a disciplina de Física era vista no 

quinto ano do ensino secundário, sendo que apenas 20% das horas de estudo eram direcionadas 

para a área de matemática e ciências. Já no período da república, o direito à educação aparece 

pela primeira vez na constituição de 1934. Nesse período ocorreu um aumento na carga horária 

para 27,3% na área de ciências e matemática e após a revolução de 1930 houve novo aumento 

para 33,3% da carga horária. Percebe-se que gradativamente foi ocorrendo um reconhecimento 

acerca da importância dessa área no currículo no ensino secundário (BARBOSA et al, 2017). 

O ensino da Física obteve um avanço significativo nos anos de 1960, influenciado pela 

produção científico e tecnológica proporcionada pela corrida espacial (MOREIRA, 2017) que, 

ao desenvolver novas carreiras técnicas começa apresentar oportunidades profissionais, além 

disso desenvolveu a necessidade de se estudar Física como oportunidade de emprego, ou para 

entender as modificações do cotidiano. 

A partir da década de 1980, o ensino de ciências era basicamente teórico e alguns 

professores não tinham formação adequada para lecionar a disciplina, estando presos a uma 

visão clássica de ensino. Com o passar dos anos e o surgimento de novos paradigmas de ensino, 

professores de Física perceberam que poderiam ensinar a disciplina de forma dialógica, tendo 

em vista que os alunos teriam um melhor aproveitamento (MOREIRA, 2017). 

Segundo Moreira (2017), diversos autores da área concordam que o ensino das ciências 

físicas deve estar presente no currículo escolar a partir da educação infantil para que desde cedo 
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os educandos tenham acesso a este tipo de linguagem, diminuído a estranheza e dificuldades 

recorrentemente advindas de uma inserção abrupta e descontextualizada da Física no contexto 

escolar.  

 
 

4.2 Reflexões sobre a prática dos professores de Física 

 

Segundo Pinto e Zanetic (1999), mesmo com alguns avanços na educação, a Física ainda 

continua muito longe de ser uma disciplina destaque em grande parte das escolas, devido aos 

níveis elevados de desinteresse dos alunos. Torna-se fundamental a transformação do ensino da 

Física, mudando o que é oferecido tradicionalmente nas escolas, que vise os conceitos físicos 

não apenas como uma mera curiosidade, mas sim como uma Física que tenha como objetivo 

explicar e fundamentar diversos tipos de fenômenos, constituindo uma nova visão sobre os 

temas abordados (PINTO; ZANETIC, 1999). 

Conforme Bonadiman e Nonenmacher (2007), as deficiências de ensino produzem 

sérias consequências, tendo em vista que podem agravar o número de evasão escolar e o 

aumento no índice de repetência. Nota-se que as dificuldades de aprendizagem se fazem mais 

presentes no que se diz respeito a disciplinas de ciências exatas, destacando-se principalmente 

a Física. Grande parcela dessa deficiência se faz devido ao fato de não ser apresentado a Física 

em quantidades de aulas suficientes no ensino médio, desse modo, cria-se uma resistência por 

parte dos alunos, fazendo com que eles evitem ou passem a não gostar de Física. 

Para se obter um bom resultado na aprendizagem, é muito importante que tanto aluno 

quanto professor estejam motivados e tenham interesse pelo conteúdo que será abordado. 

Infelizmente, sabe-se que esse não é o cenário encontrado na maioria das salas de aula, como 

aborda Robilotta (1988), ao dizer que em boa parte dos casos, os estudantes estudam para passar 

de ano e os professores trabalham em prol do seu salário. Na área das ciências exatas e da 

natureza, mais especificamente na Física - foco deste trabalho - os cálculos e teorias fazem com 

que a situação se agrave. O mesmo autor já citado refere-se à Física como uma disciplina 

extremamente complexa, e que o ensino/aprendizagem dela está à mercê da apatia e falta de 

interesse. 

Barbosa et al (2017), ao fazerem uma análise da prática docente notam uma ênfase na 

memorização de fórmulas, resolução de exercícios que se repetem, e que estes ainda, muitas 

vezes, não são devidamente contextualizados à Física do cotidiano dos alunos. Por fim, 

justificam que tal prática se deve à repetição da cultura da formação acadêmica dos professores, 
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já que no contexto histórico, a Física foi ensinada com ênfase na resolução de exercícios de 

vestibulares e afins. É um processo baseado em práticas de reprodução em que os professores 

passam a repetir em sala de aula a prática dos antigos mestres, representando um processo 

cíclico que necessita da ruptura, através de processos formativos pautados na perspectiva 

reflexiva (PAZ, 2014). Outro desafio encontrado é a chamada educação bancária - conceituada 

por Paulo Freire, grande estudioso da área da educação, que está em vigor em muitas salas de 

aula. O aluno não é levado à reflexão, apenas é induzido a assumir tudo aquilo que lhe é passado, 

ficando à margem da passividade, não tendo uma aprendizagem significativa e não 

desenvolvendo seu senso crítico da maneira que era esperado (MOREIRA, 2017).  

A imagem que as pessoas criam sobre a Física é outro obstáculo a ser vencido. A grande 

maioria dos estudantes no fim do ensino fundamental são atraídos e estimulados pela 

curiosidade, com o intuito de descobrirem novos horizontes na área da Física e de outras 

ciências. No entanto ao chegarem ao ensino médio se frustram, devido ao fato de serem 

disponibilizadas poucas aulas de Física, e essas com um foco pouco ligado à realidade ou às 

suas curiosidades, e a partir daí a disciplina torna-se pouco compreensível e prazerosa e passa 

a ser vista como uma disciplina desagradável (BONADIMAN; NONENMACHER, 2007). 

Nas contribuições teóricas de Moreira (2017) evidenciam-se os desafios no processo de 

ensino da disciplina de Física na atualidade.  O autor elenca os principais problemas que são 

enfrentados em sala, dos quais entre eles está a desatualização dos assuntos que são estudados: 

alguns assuntos como Movimento Retilíneo Uniforme são massivamente aplicados, enquanto 

assuntos da Física Moderna - onde estão focadas muitas pesquisas na atualidade, são deixadas 

de lado, o que acarreta um desinteresse por parte dos alunos.  

No caso específico da Física Moderna, Boff e Bastos (2017), dizem que há falta de 

material disponível e falta de preparo dos professores quanto ao assunto, o que o faz ser deixado 

de lado. Como exemplo da falta de atualização do currículo aplicado em sala de aula, em 

pesquisa com licenciandos de Física realizada por Moreira e Pereira (2007), concluiu-se que os 

futuros docentes avaliam o atual currículo de Física como moldado ao tradicionalismo. 

Os autores Pires e Veit (2006), também citam o mesmo problema, fazendo relação com 

a carga horária disponibilizada para a disciplina, o que faz com que os docentes tenham que 

selecionar os conteúdos de forma eliminatória, fazendo que perdure em grande parte dos casos, 

somente a mecânica clássica, ou ainda, realizar abordagens extremamente superficiais sobre 

determinados assuntos, resultando na impressão que a Física é apenas um ramo da Matemática.  

Em muitos casos, mesmo saindo da universidade com uma visão diferenciada e 

inovadora, os novos docentes quando vão para a prática profissional acabam por não praticar 
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aquilo que vivenciaram, devido a fatores como a complexidade pedagógica e as limitações 

encontradas no ambiente escolar, cujas soluções estão fora do alcance da sua formação 

(BONADIMAN; NONENMACHER, 2007). 

Conforme os estudos de Pimenta e Anastaciou (2010), a prática gera a prática e essas 

são reprodutoras das regularidades das quais foram geradas, sendo que alguns modelos têm 

marcado a prática docente institucional. 

 
[...] são três os modelos que permeiam a prática docente no ensino superior: 

perspectivas que têm enfoque no tradicional – sendo a cultura da escola o 

critério de avaliação da atividade docente; perspectiva no enfoque 

academicista com introjeção da verdade científica e perspectiva no enfoque 

Reflexivo - mais complexo que os anteriores, construtivo, porém colocando 

os professores em situações paradoxais. É nessa perspectiva que deve ser 

discutida a prática docente do professor na atualidade, sem desconsiderar as 

discussões que permeiam e permearão ideologias tradicionais e academicistas 

no trabalho docente (PAZ, 2014, p. 60-61).   

 

Para o autor supracitado a prática docente na perspectiva do enfoque reflexivo é capaz 

de produzir o desenvolvimento profissional e pessoal do aluno instigando-o ao pensamento 

crítico, à curiosidade a autonomia através das ações mediadas pelo professor que trabalha a 

riqueza da experiência, na perspectiva da ação-reflexão-ação. 

Todavia para que as mudanças possam ocorrer, não basta apenas introduzir novos temas 

ou estudos atuais, se o professor não tiver a oportunidade de modificar, adequar e atualizar sua 

prática docente, rompendo com práticas pedagógicas tradicionais, buscando nas ações didáticas 

atender a expectativa dos alunos, diante de um ensino de Física percebido como construção 

histórica, atividade humana e facilitadora da convivência e vivência no mundo (PAZ, 2014). 

Torna-se desafiador que o docente tenha domínio sobre as mais distintas formas de 

metodologias possíveis, para que dessa forma possa ser aplicada uma metodologia de acordo 

com as necessidades dos alunos presentes em sala. Essas metodologias devem contextualizar 

os diversos tipos de conteúdo que a disciplina aborda, com a vida social dos alunos, para que 

assim gere maior compreensão e assimilação por parte dos alunos (SILVA, 2007). 

A exemplo, Araújo e Mazur (2013), enfatizam que a experimentação é uma atividade 

enriquecedora para o aluno, pois permite dar um sentido àquilo que vê na natureza e também 

ao que viu na teoria, materializando seu conhecimento, além de dar a oportunidade ao discente 

de adquirir técnicas de investigação e trabalhar seu senso crítico.  

Conforme Araújo e Mazur (2013), também pode ser considerada como uma 

metodologia inovadora e diferenciada a execução de feiras de ciências, onde ocorre a 

demonstração de experimentos e a comparação dos resultados com a teoria, com isso se 
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alavanca o nível de aprendizado, devido ao fato que os alunos elaboram por si só os 

experimentos e observam o andamento do experimento até o resultado final, podendo assim 

sanar muitas dúvidas em curto espaço de tempo, além de construírem o próprio conhecimento, 

que é de grande valia para seu desenvolvimento escolar. 

Quando se trabalha com elaborações de experimentos, os professores devem incentivar 

que os alunos investiguem tudo que ocorre no decorrer de sua execução, que possam expressar 

suas ideias e dúvidas de maneira previa, compreendendo melhor tais fundamentos. Outra 

metodologia de grande aplicabilidade é o uso de multimídia, destacando a apresentação filmes 

(Morais et al, 2016), que podem esclarecer assuntos para fins específicos para o conteúdo que 

o professor está aplicando em sala, ou seja, remete ao conteúdo para o seu devido local de 

aplicação. Deve ser considerado de grande importância a aplicação de filmes, principalmente 

na disciplina de Física, pois esses tendem a assimilar os conteúdos com o cotidiano de pessoas 

comuns, trazendo assim mais entendimento para os alunos que o assistem (MORAIS et al, 

2016). 

 

 

4.3 Educação do Campo 

 

Ao longo da história do Brasil, a educação foi usada como ferramenta de interesses das 

classes elitizadas da sociedade. Desde o início da colonização até hoje, a educação, quando 

ofertada para as classes mais pobres, é movida de interesses, que termina direcionando outros 

caminhos diferentes dos objetivos traçados (ALCANTARA, 2017).   

Conforme Alcantara (2017), essa constatação mostra que as políticas educacionais 

direcionadas à população do campo possuem dificuldades para desenvolver os diversos saberes, 

como construir estruturas para transitar entre diversos indivíduos com diferentes maneiras de 

entendimento do mundo.  

De acordo com Viero e Medeiros (2018, p. 79), os sujeitos do campo possuem uma 

bagagem de conhecimento: 

  
[...] sujeitos que tem uma racionalidade, mesmos que expostos a um processo 

desenvolvimentista, eles tem uma lógica camponesa da questão da família, do 

peso da tradição da questão da religião, um conjunto de variáveis de natureza 

simbólica ou cultural que fazem com que estes sujeitos atribuam significados 

diferenciados ao mundo.  
 

Nesse contexto a Educação do Campo deve se comprometer com o fortalecimento da 

identidade do meio rural, construindo e desenvolvendo o projeto político pedagógico como foco 
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história, cultura, às causas e desafios dos sujeitos que vive e atua no campo. Para o projeto ser 

denominado de Educação do Campo precisa atender no mínimo três princípios básicos:  

 
Primeiro, apresentar participação ativa das populações do Campo no 

planejamento, execução e avaliação; segundo, apresentar uma proposta que 

garanta e amplie a oferta de modalidades de ensino, melhoria dos 

estabelecimentos escolares, formação de professores, capacitando-os para 

atuação em contextos de desigualdade e diversidade; e, terceiro, assumir 

compromisso com a luta pela construção de formas sustentáveis de produção 

da vida no campo e na cidade (ROCHA, 2014, p. 34).  
 

As práticas formativas são formas de ensinar que possuem diferentes possibilidades para 

o educando construir seu próprio conhecimento. Silva (2015, p. 3), menciona o seguinte sobre 

o modelo de ensino do Curso de LEDOC: 

 
[...] ancora um modelo de ensino problematizador, propondo ação formativa 

estratégica que busque assegurar a especificidade do campo, e o atendimento 

à sua diversidade sociocultural, com o objetivo de proporcionar a elevação da 

consciência dos sujeitos envolvidos sobre sua importância no espaço onde 

vivem.   
 

Dessa forma, o Curso de LEDOC/UFPI, Campus de Teresina apresenta o seguinte 

propósito do curso para os discentes: 

   
[...] visa garantir ao aluno o domínio de conteúdo, métodos e abordagem 

relativos à docência, com ênfase ao trabalho voltado para o ensino em escolas 

do campo, através de uma educação sintonizada com o seu tempo, 

concretando-se com a ampliação das possibilidades educacionais ajustadas 

aos valores essenciais da convivência humana. Tal propósito exige dos 

professores do curso o desenvolvimento de situações de ensino 

contextualizadas e significavas, através das quais os licenciando, além dos 

conhecimentos da área de atuação e saberes pedagógicos, reconheçam e 

respeitem as especificidades do campo e adquiram/ampliem o compromisso 

ético e político com a construção de uma educação comprometida com as 

necessidades humanas dos estudantes (MELO, 2015, p. 02).   
 

Portanto, este curso apresenta características diferentes dos demais cursos, pois os seus 

discentes se veem como sujeitos ativos, mesmos inseridos em uma sociedade marcada pela 

desvalorização. O campo deve ser visto como lugar de potencialidades culturais, sociais e 

econômicas, além da resistência camponesa, da luta pelo acesso à terra e também pelas 

condições de permanência no campo. 
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5 METODOLOGIA 

 

 Para Fernandes (2006), o principal objetivo da metodologia científica é resgatar nas 

pessoas a capacidade de pensar. Afirma que um dos pontos que norteiam a “metodologia” é a 

capacidade de aprender a fazer, que significa colocar-se em um movimento histórico em que 

assume continuamente uma instância crítica em relação ao passado. Nesse sentido, seria instigar 

as pessoas a aprender a arte da leitura, da análise e interpretação de textos. 

 Segundo Goldenber (2001), a metodologia tem a função de mostrar o “caminho das 

pedras”, ajudando assim a refletir e instigar um novo olhar para o mundo. É importante salientar 

que por método entende-se o caminho que se trilha para alcançar um determinado fim, atingir-

se um objetivo. 

 Neste estudo será realizado uma pesquisa bibliográfica e de campo. A pesquisa 

bibliográfica foi realizada por meio de material já apresentado, composto por livros, artigos 

científicos, revistas, sites. Já a pesquisa de campo se baseia em um questionário aplicado aos 

professores de Física (da Universidade Federal do Piauí) dos Cursos de Licenciatura em 

Educação do Campo/Ciências da Natureza nos Campus Senador Helvidio Nunes de Barros; 

Ministro Petrônio Portella e Amilcar Ferreira Sobral, respectivamente nas cidades de Picos, 

Teresina e Floriano no estado do Piauí.  

 
 

5.1 Classificação da pesquisa 

 

 A pesquisa é de caráter exploratória e descritiva, buscando uma análise qualitativa 

acerca do assunto abordado. A pesquisa exploratória tem como objetivo: o levantamento de 

dados, através de bibliografia, e questionário, onde segundo Gil (2002, p. 41), “pode-se dizer 

que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de 

intuições”. Logo, pois busca o aprimoramento do assunto estudado. Já a pesquisa descritiva 

trata-se de analisar e interpretar os dados coletados através de questionários aplicados.  

 
 

5.2 Técnicas e instrumentos para coletas de dados 

 

 A pesquisa tem por finalidade buscar respostas na realidade e na aquisição de 

conhecimentos no espaço universitário, por isso foi realizada a partir da aplicação de um 

questionário semiestruturado para os professores do Curso de Licenciatura em Educação do 
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Campo/Ciências da Natureza da Universidade Federal do Piauí, nos Campus Senador Helvídio 

Nunes de Barros; Ministro Petrônio Portella e Amílcar Ferreira Sobral, respectivamente nas 

cidades de Picos, Teresina e Floriano no estado do Piauí.  

 Gil (2002, p. 148) enfatiza que:  

 
Questionário é um conjunto de perguntas que o informante responde, sem 

necessidade de presença do pesquisador. O formulário também é constituído 

por uma série de perguntas, mas não dispensa a presença do pesquisador.  
 

 Desse modo o questionário possibilitou diagnosticar e auxiliar no levantamento de 

possíveis questionamentos e a sua aplicabilidade foi possível a resolução da formulação do 

problema proposto durante a pesquisa. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Para analisar a percepção dos professores acerca das Práticas Formativas e suas 

estratégias didáticas foi realizado um questionário composto por questões semiestruturadas 

(APÊNDICE A), as quais abordaram as temáticas: as estratégias e recursos didáticos utilizados 

pelos professores; as dificuldades que os professores encontram ao usar estratégias didáticas, 

assim como as contribuições sobre a compreensão do ensino-aprendizagem. Ao final os dados 

coletados foram organizados e contabilizados e os resultados seguem na sequência: 1. Perfil 

dos participantes da pesquisa; 2. Práticas utilizadas; 3. Satisfação dos alunos nas aulas; 4. 

Metodologia utilizada; 5. Dificuldades no uso de estratégias; 6. Percepção entre conteúdo e 

ensino de Física; 7. Inovação no processo ensino-aprendizagem e por fim; 8. Materiais e fontes 

de pesquisa para o ensino.  

Quanto ao perfil dos professores participantes da pesquisa seguem as discussões. O 

público alvo da pesquisa foram três (3) professores de Física do Curso de Licenciatura em 

Educação/Ciências da Natureza (LEDOC) dos seguintes Campus, Senador Helvídio Nunes de 

Barros; Ministro Petrônio Portella e Amílcar Ferreira Sobral, respectivamente nas cidades de 

Picos, Teresina e Floriano no estado do Piauí.  

Em relação ao currículo acadêmico, todos os docentes são licenciados em Física, 

possuindo pós-graduação em diferentes áreas. O professor A é mestre em Engenharia de 

Materiais, o docente B possui Especialização em Supervisão, Inspeção e Gestão Escolar, 

Mestrado e Doutorado em Educação. Já o professor C tem mestrado em Física da Matéria 

Condensada. O tempo de serviço na área da docência está entre 1 a 5 anos de trabalho. 

Percebe-se que os professores que lecionam na educação do campo, nenhum tem 

formação na área da educação do campo. O professor B possui mestrado e doutorado em 

educação, que se aproxima da formação pretendida ou mais adequada para lecionar no curso de 

educação do campo. Os demais docentes possuem mestrado em Engenharia dos Materiais, e 

Física da Matéria condensada, o que, mesmo com licenciaturas plena, sua formação continuada 

não tem sequência na área de ensino, pois essas áreas são aplicadas e não facilita nas estratégias 

didáticas de ensino. 

Quanto as práticas formativas utilizadas, os professores A e C utilizam a 

interdisciplinaridade e a contextualização como práticas formativas durante o processo de 

ensino-aprendizagem no ensino de Física, portanto o docente B não opinou acerca das práticas 

formativas que são utilizadas durante o processo de ensino-aprendizagem no ensino de Física. 



 26 

   

   

 As práticas formativas são estratégias didáticas utilizadas para facilitar a apresentação 

dos conteúdos, e assim tornar aprendizagem mais significativa. Segundo Paz (2019), práticas 

formativas são fundamentais à formação docente, pois possibilita a contextualização, 

interdisciplinaridade, e o livre expressar, estabelecendo técnicas e métodos que facilitam a 

aquisição, armazenamento e utilização do conhecimento apreendido. 

 

Tabela 1 - Reação dos alunos durante as aulas de Física 

Reação dos alunos durante as aulas de 

Física 

Professor A Professor B Professor C 

Entusiasmados        X X X 

Satisfeitos       X X  

Desinteressados        X X 

Desmotivados  X X 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Segundo a tabela acima, 100% dos professores entrevistados afirmam que os alunos 

apresentam entusiasmados durante a aula de Física. Os docentes A e B destacam que alguns 

alunos demonstram satisfeitos, ao analisar a opção “desinteressados e desmotivados” somente 

os professores B e C relataram que existem alunos com essas características em sala de aula. 

Vale destacar, que o docente C não possui alunos satisfeitos durante as aulas de Física.  

Em relação ao desinteresse dos alunos acerca dos conteúdos ministrados pelos 

professores recorre-se a Avila et al (2017), que menciona que as práticas interdisciplinares no 

contexto escolar podem tornar os conteúdos mais significativos. Outro fator importante para 

solucionar esse problema é contextualização, pois ela apresenta condições de problematização 

em que os estudantes, a partir de suas experiências e vivências, se veem como atores principais 

no processo contínuo e dinâmico que é o da construção do conhecimento (DUARTE, 2007). 

O Curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal do Piauí, 

Campus de Teresina enfatiza que este curso exige dos docentes o desenvolvimento de situações 

de ensino contextualizadas e significavas, pois além dos conhecimentos da área de atuação e 

saberes pedagógicos os discentes compreenda e respeitem as especificidades do campo 

construindo uma educação comprometida com as necessidades humanas (MELO, 2015, p. 02).  
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Tabela 2 - Metodologias utilizadas para tornar os conteúdos mais significativos durante o 

ensino de Física. 

Metodologias  Professor A Professor B Professor C 

Aulas expositivas X X X 

Uso das novas tecnologias digitais X X X 

Aulas experimentais X X  

Seminário  X  

Aulas baseadas em problemas  X X 

Micro aulas  X  

Aulas baseadas em projetos  X  

Aulas com o Lúdico (Jogos)  X  

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

 A tabela acima apresenta as metodologias utilizadas para tornar os conteúdos mais 

significativos durante o ensino de Física, nesse sentido todos os professores questionados 

durante a pesquisa utilizam aulas expositivas e novas tecnologias digitais durante as aulas de 

Física. Os professores A e B ministram o conteúdo por meio de aulas experimentais, já em 

relação à metodologia baseada em problemas somente os docentes B e C utilizam esse recurso 

metodológico, por fim o professor B faz uso de todos os recursos apresentados na tabela acima 

para tornar o ensino-aprendizado mais significativo durante o ensino de Física.  

Embora o professor B, que possui maior nível de formação acadêmica na área da 

educação, não tenha opinado sobre que aspecto da sua prática formativa (interdisciplinar, 

multidisciplinar, contextualizada, dentre outras) ele faz o uso dessas estratégias didáticas, 

infere-se que o mesmo busca tornar a aprendizagem mais significativa evidenciado a partir das 

respostas assinaladas. 

Nesse caso, o professor B utiliza todas as metodologias na sua prática formativa, essa 

característica está relacionada com sua formação continuada, mesmo todos os docentes 

apresentando licenciaturas plena em Física apenas o professor B possuem formação continuada 

na área da educação. A formação continuada proporciona a docente maior potencial em relação 

as estratégias didáticas de ensino. Os demais professores possuem formação continuada em áreas 

aplicadas, isto é, conhecimento específico de Física. 

Durante a formação inicial não se detém de todos os saberes suficientes para atender 

todas as necessidades de um contexto educacional, pois este cenário muda a todo instante, e com 

isso, é fundamental que o docentes permanecem estudando, realizando uma formação continuada 
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a fim de (re)aprender, ou (re)significar suas práticas diárias, buscando ampliar seus 

conhecimentos e suas práticas (RODRIGUES; LIMA; VIANA; 2017).  

A formação continuada de docentes é fundamental, pois aprimora o conhecimento, 

promove “a reflexão, a solução de problemas, mantém o professor atualizado, comprometido, 

aprende e ensina, leva a auto avaliação fazendo com que se sinta parte de um contexto onde o 

levará a formar cidadãos críticos reflexivos” (SILVA, 2014, p. 75).        

Em relação às principais dificuldades encontradas ao utilizar estratégias didáticas 

inovadoras em sala de aula o professor A não apresenta nenhuma dificuldade, por outro lado, o 

professor B destaca o excessivo número de alunos em sala de aula, já para o docente C a principal 

dificuldade está relacionada com a falta de infraestrutura na instituição de ensino, como por 

exemplo, a ausência de laboratórios de Física. 

Estudar Física nem sempre é uma tarefa fácil para alunos do ensino fundamental, médio 

e superior, principalmente nas escolas ou universidades em que não existe laboratório de Física. 

O desinteresse, muitas vezes, se dá pela não materialização do conteúdo teórico com o cotidiano. 

O ensino de Física nas escolas se torna na maioria das vezes, acúmulo de informações que 

desenvolvem habilidades estreitamente operacionais com resoluções matemáticas. Aulas 

experimentais são uma alternativa em que o professor explica o conteúdo e o aluno tem a 

oportunidade de aprender na prática e assim conseguir fixar o conteúdo explicado (ARAÚJO; 

MAZUR, 2013). 

Ao questionar as diferenças entre os conteúdos acadêmicos da formação superior com 

a forma de ensinar Física em sala de aula, o docente A destacou o seguinte, “existe muita 

diferença entre a formação inicial e minha prática docente atual, e acredito que daqui a alguns 

anos será ainda maior tendo em vista novos investimentos na formação continuada.” 

(PROFESSOR A). O professor B relatou que em relação a forma geral em que é ensinada a 

Física no Ensino Superior não há diferença. Mas, no curso da LEDOC existe uma diferença 

para se adaptar ao currículo do curso. Por fim, o docente C não relatou nada sobre esse item. 

Quanto a inovação no processo ensino-aprendizagem, segundo o professor A é 

necessário contextualizar o conteúdo com o cotidiano e realizar experimentos. Por outro lado, 

o docente B destacou o seguinte “Chega de invenções de estratégias e de modismos. Precisamos 

inovar nas finalidades do processo” (PROFESSOR B).  

O docente C enfatiza o seguinte: 

 
A inovação passa pela atualização do docente quanto às bibliografias 

adotadas, com a realização de aulas práticas (é necessário uma infraestrutura 

para laboratório, mesmo sendo mínima), compromisso com o seu 
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planejamento e a tomada de conhecimento do perfil do egresso para o qual o 

ensino será oferecido. Com relação à aprendizagem é preciso o querer por 

parte do aluno e a perseverança para enfrentar suas próprias dificuldades, a 

clareza do porquê da formação por ele escolhida, a interação com os colegas 

formando grupos de estudos, o uso de livros e espaços como laboratório de 

informática oferecidos pela Universidade (muitos alunos não aproveitam 

isso), a execução de atividades mais voltadas para a disciplina de Física 

também durante o Tempo Comunidade, pois muitas vezes o problema da 

comunidade a ser investigado engloba uma determinada área, mas não essa. 

(PROFESSOR C). 

 

Nesse sentido, as atividades experimentais no meio escolar são fundamentais e 

eficientes para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Através da experimentação, 

podem-se criar problemas reais que permitam a contextualização e o incentivo à investigação 

(ARAÚJO; MAZUR, 2013). Assim, as aulas práticas as vezes são engrandecedoras e de suma 

importância na formação docente, possibilitando a consolidação de conceitos adquiridos no 

decorrer da licenciatura, rompimento de barreiras e superação de dificuldades. 

É importante destacar que o segundo princípio da Educação do Campo menciona “uma 

proposta que garante a ampliação e a oferta de modalidades de ensino, melhoria dos 

estabelecimentos escolares, formação de professores, capacitando-os para atuação em contextos 

de desigualdade e diversidade” (ROCHA, 2014, p. 34). Assim, possibilita aos professores em 

formação o reconhecimento de estratégias de ensino, compartilhamento de conhecimentos e 

desenvolvimento de práticas pedagógicas que favoreceram o processo de ensino e aprendizagem 

e a reflexão sobre a necessidade de aperfeiçoamento constante e superação de grandes desafios 

da profissão.  

Em relação ao planejamento, os docentes se baseiam tanto em materiais impressos 

quanto em fontes de pesquisas, como por exemplo, livros didáticos, paradidáticos e artigos 

científicos da área de ensino de Física. O planejamento também é realizado com base no tempo 

disponível (quantidade de dias e distribuição das horas) para trabalhar a disciplina e o 

conhecimento sobre o púbico alvo para o qual o ensino será oferecido. Percebe-se que os 

professores utilizam diversos tipos de materiais didáticos.  

Por meio de vários recursos didáticos o professor é capaz de selecionar os principais 

conteúdos e a melhor metodologia para desenvolver em sala de aula. Os conteúdos de Física 

muitas vezes não despertam interesse dos alunos, devido à utilização de fórmulas complexa. 

  
Isso exige do professor que faça a transposição didática de forma adequada e 

também faça uso diversas estratégias e recursos. A utilização de jogos, filmes, 

oficinas orientadas, aulas em laboratório, saídas de campo são alguns recursos 

que podem ser utilizados sendo que, podem possibilitar a compreensão dos 
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alunos no sentido da construção de conhecimentos relacionados à área 

(NICOLA; PANIZ, 2016, p. 358).  

 

Por isso é importante o uso de vários materiais didáticos durante o planejamento, para 

que o docente saiba e consiga utilizar de maneira que seus objetivos sejam alcançados e o aluno 

consiga relacionar teoria e prática, pois independentemente do tipo de recurso, exigem 

planejamento e clareza para atingir os objetivos e metas (NICOLA; PANIZ, 2016). O 

planejamento é o momento de seleção dos materiais didáticos, visto que são grandes 

instrumentos de apoio no processo de ensino-aprendizagem.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Durante o estudo acerca das práticas formativas, procuramos pesquisar as práticas 

formativas de professores no ensino de Física no Curso de Licenciatura em Educação do 

Campo/Ciências da Natureza, objetivando analisar as práticas formativas utilizadas pelos 

professores no ensino de Física no Curso de Licenciatura em Educação do Campo/Ciências da 

Natureza no processo de ensino e aprendizagem. 

Os resultados obtidos permitem inferir que a inovação no ensino de Física é fundamental 

para tornar o aprendizado mais significativo. Os docentes envolvidos utilizam suas habilidades 

para (re)formular o conhecimento de forma criativa e reflexiva, colocando em prática a teoria, 

além da inovação no contexto educacional, além disso contribui no processo de qualificação 

profissionais para atender as necessidades da educação do campo. 

Partindo dessa premissa, a proposta deste estudo compreendeu um processo de 

formação pedagógica, tendo como base a reflexão dos professores sobre suas experiências e as 

teorias que as fundamentam, pretendendo apontar possibilidades e influenciar a prática 

pedagógica desses professores, num sentido de analisar a inovação metodológica. 

Com o objetivo de identificar as práticas formativas utilizadas pelos professores no 

ensino de Física no Curso de Licenciatura em Educação do Campo/Ciências da Natureza no 

processo de ensino e aprendizagem, permite afirmar que os achados da pesquisa revelam uma 

proposta de formação pedagógica orientada e planejada, baseada em ações concretas e inserida 

numa perspectiva reflexiva, além de uma aprendizagem docente mais profunda e duradoura, 

mudanças na prática pedagógica desses professores, incitando uma prática inovadora. 

A interdisciplinaridade e a contextualização são as principais práticas formativas que os 

professores utilizam durante o processo de ensino e aprendizagem no ensino de Física. Os 

professores utilizam várias metodologias como: aulas expositivas, uso das novas tecnologias 

digitais, experimentos, seminário, problematização, micro aulas, projetos e aulas com o Lúdico 

(Jogos), isso para tornar a aprendizagem mais significativa. Em relação ao planejamento, os 

professores utilizam diversos tipos de materiais didáticos tanto impresso quanto digital.  

As práticas formativas são elementos fundamentais para a melhoria da qualidade da 

educação. Esperamos que esta pesquisa possa contribuir para reflexões sobre a importância das 

práticas formativas no ensino de Física de modo a superar paradigmas tradicionais, garantindo 

aos alunos o pensamento crítico e reflexivo nas mais diversas situações. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO PARA INVESTIGAÇÃO DAS PRÁTICAS 

FORMATIVAS UTILIZADAS PELOS PROFESSORES NO ENSINO DE FÍSICA NO 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO/CIÊNCIAS DA 

NATUREZA 

 
Este questionário destina-se a uma pesquisa referente ao projeto de pesquisa do Curso de Licenciatura em 

Educação do Campo/Ciências da Natureza, campus Senador Helvídio Nunes de Barros. Os dados do questionário 

serão utilizados somente para o referido trabalho. 

 

Dados de identificação:  

 

1. Qual o seu sexo? (   ) Masculino       (   ) Feminino  

 
2. Qual dessa faixa etária você se enquadra?  

(   ) 16 a 25     (   ) 26 a 35    (   ) 36 a 45     (   ) acima de 45  

 
3. Qual a sua formação?  

a) (   ) Licenciado em: _________________________________________________________________ 

b) (   ) Bacharelado em:________________________________________________________________ 

c) (   ) Outra: ________________________________________________________________________ 

 
4. Qual sua pós-graduação: 

a) Especialização em: ________________________________________________________________ 

b) Mestrado em:_____________________________________________________________________ 

c) Doutorado em: ____________________________________________________________________ 

d) (   ) Outra:________________________________________________________________________ 

 
5. Qual o seu tempo de serviço na área da docência?  

(   ) 1 a 5 anos     (   ) 6 a 10 anos     (   ) 11 a 15 anos     (   ) 16 a 20 anos     (   ) Acima de 20 anos 

 
QUESTIONÁRIO: 

 

1.  Quais as práticas formativas são utilizadas durante o processo de ensino-aprendizagem no 

ensino de física? (Mais de uma alternativa pode ser marcada). 

a) (   ) interdisciplinar.   

b) (   ) contextualizada. 

c) (   ) multidisciplinar. 

d) (   ) não sei opinar. 

 
2. Como os alunos reagem durante as aulas de Física? (Mais de uma alternativa pode ser marcada). 

a) (   ) entusiasmados       b) (   ) satisfeitos      c) (   ) desinteressados      d) (   ) desmotivados 
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3. Qual(ais) Metodologias o senhor utiliza para que os conteúdos se tornem mais significativos para os 

alunos durante o ensino de Física. (Mais de uma alternativa pode ser marcada). 

a) (   ) aulas expositivas. 

b) (   ) uso das novas tecnologias digitais. 

c) (   ) aulas experimentais. 

d) (   ) seminário. 

e) (   ) aulas baseadas em problemas. 

f) (   ) micro aulas. 

g) (   ) aulas baseadas em projetos. 

h) (   ) aulas com o Lúdico (Jogos). 

i) (   ) Outro:________________________________________________________________________ 

 
4.  Principais dificuldades encontradas ao utilizar estratégias didáticas inovadoras em sala de aula. (Mais 

de uma alternativa pode ser marcada). 

a) (   ) falta de infraestrutura (laboratório).  

b) (   ) ausências de material didático.  

c) (   ) falta de valorização da profissão.  

d) (   ) excessivo número de alunos nas salas.  

e) (   ) falta de interesse dos alunos.  

f) (   ) nenhuma dificuldade. 

 
5. Quais as diferenças você percebe entre os conteúdos acadêmicos da sua formação compreendidos 

com a forma de ensinar Física? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Como inovar no processo de ensino-aprendizagem? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
7. Para o seu planejamento você se baseia em quais tipos de materiais ou fonte de pesquisa? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 37 

   

   

APÊNDICE B - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
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