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RESUMO 

 

 

 Desde a década de 1990, estamos vivenciando buscas de novos enfoques sobre 

a compreensão da prática pedagógica e os conhecimentos científicos que um docente de 

física precisa ter para saber ensinar de forma eficaz e eficiente aos alunos. Essa busca 

nos leva a repensar uma formação de professores, que, de acordo com Tardif (1999), 

possa diminuir o abismo entre as “teorias professadas” e as “teorias praticadas”. A 

autora recomenda a urgência na reflexão da prática de ensino do professor. Espera que 

esse tipo de ação possa oportunizar aos futuros docentes de física uma ampla reflexão 

nas suas atividades. Pois a sociedade está vivendo numa época onde o desenvolvimento 

de novas tecnologias ocorre com uma grande velocidade. Este trabalho visa construir 

um elo entre o ensino tradicional e as novas metodologias e recursos para um professor 

ministrar aulas mais atrativas e significativas, onde a física passe a ter sentido para os 

estudantes e ser vista como algo prático, fácil e presente no seu cotidiano.    
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ABSTRACT 

 

 

 Since the decade of 1990, we are experiencing searches for new approaches to the 

understanding of pedagogical practice and scientific knowledge that a teacher needs to 

know to teach effectively and efficiently to students. That search leads us to rethink a 

teacher who, according to Tardif (1999), can bridge the gap between the "theories 

professed" and "theories practiced. The author recommends the urgent reflection of 

teaching practice of teacher. Hopes that such action can creating opportunity for future 

teachers of physics a broad reflection on their activities. This work aims to build a 

bridge between traditional teaching and new methodologies and resources for a teacher 

teaching classes more attractive and meaningful, where the physics move to make sense 

to students and be seen as something practical, easy and present in their daily lives. This 

work aims to build a bridge between traditional teaching and new methodologies and 

resources for a teacher teaching classes more attractive and meaningful, where the 

physics move to make sense to students and be seen as something practical, easy and 

present in their daily lives. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A didática é uma matéria pedagógica, normativa e prática, que tem como 

objetivo a técnica do ensino, isto é, a técnica de ensinar e orientar eficazmente os alunos 

na sua aprendizagem. Segundo Masseto (MASSETO, 2003), “a didática chega a ser 

vista como uma arte, e reflete a busca do desenvolvimento, do ensino e da 

aprendizagem dos alunos, além do aperfeiçoamento do conhecimento”. A didática 

requer assim, um docente de caráter dinâmica, como também o uso de ferramentas 

diversas e atividades práticas para a facilitação do aprendizado. 

Descreveremos ao longo deste trabalho algumas técnicas e possibilidades reais 

de inserção de novos métodos e tecnologias no ensino de Física mais conectada à vida 

dos estudantes. 

Tendo em vista que, hoje existem novas formas de produção de conhecimento e 

que estamos diante de um grande desafio entre o que é ensinado de forma tradicional e 

como ensinar com uma crescente necessidade de inovação das técnicas utilizadas na 

relação ensino-aprendizagem de física. Pergunta-se: como reestruturar a nossa escola 

que insiste na lógica do conhecimento simultaneamente transmitido e restringindo a 

participação dos estudantes a meros receptores de conhecimento, diante deste novo 

paradoxo? Faz-se necessário repensar uma nova metodologia para ensinar a física e, 

sem dúvida, com uma nova visão deste conhecimento e uma nova abordagem que faz 

com que o aluno aprenda de forma significativa.  

  O professor precisa ter consciência de suas obrigações e responsabilidade ao 

ensinar. Para transmitir um determinado conceito ele precisa ter o conhecimento e o 

domínio do conteúdo a ser ministrado de maneira simples e objetiva. Ressalta-se ainda, 

que o professor deva saber construir um elo entre a forma tradicional de ensino e a nova 

metodologia de ensino. Desta forma, existirá um maior envolvimento do professor e dos 

alunos, e como resultados têm melhora significativa na qualidade da aprendizagem dos 

estudantes.  Conforme Dowbor (DOWBOR, 1998) “será preciso trabalhar em dois 
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tempos: o tempo do passado e o tempo do futuro. Fazer tudo hoje para superar as 

condições do atraso e, ao mesmo tempo, criar as condições para aproveitar amanhã as 

possibilidades das novas tecnologias”. Pensando neste elo construtivista do ensino e 

aprendizagem, recoloca-se o problema da formação de sua competência profissional. 

Pois, o professor tem a tarefa principal de produzir o crescimento cognitivo e a 

maturidade pessoal dos alunos, colaborando para a construção, por parte de cada um, de 

um conhecimento científico pessoal, com a dupla característica de ser semelhante ao 

conhecimento científico estabelecido e ter continuidade com a própria estrutura 

conceitual. Esta construção envolve necessariamente um relativo afugentamento das 

concepções e da visão do senso comum, ele deve ser apto para esclarecer o que é mito e 

o que é científico ao interpretar os fenômenos de sala em aula.  

Neste trabalho pretende-se enfatizar como o conhecimento e habilidade didática 

por parte do professor interferem diretamente na aprendizagem e no conhecimento do 

aluno. Essa nova abordagem apresenta um novo caminho alternativo de como aprender 

física de forma significativa. Procura-se mostrar como o professor pode usar a 

tecnologia e a didática que aprende no curso de licenciatura para motivar o 

envolvimento do aluno com a disciplina de física, consequentemente o seu crescimento 

intelectual e emocional são inevitável e favorecendo a transferência deste conhecimento 

para o cotidiano.   
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1. ENSINO TRADICIONAL 

 

O que é o ensino tradicional?  

O ensino tradicional é aquele em que as aulas são ministradas de formas 

tradicionais, ou seja, aulas expositivas em que o professor registra na lousa uma síntese 

do tópico em questão, procedem às suas explicações e os alunos passivamente escutam 

sem manifestação. O ensino tradicional aborda o conhecimento como um conjunto de 

informações de textos e fórmulas que serão jogados no quadro sem uma justificativa 

condizente para os alunos memorizarem ou decorar.  

 

1.1 Materiais utilizados no ensino tradicional da física 

  

Há alguns anos atrás o professor não tinha acesso à tecnologia, pois estas eram 

de custo muito elevado e fora das possibilidades econômicas dos professores, 

consequentemente os materiais utilizados por eles eram os quadros negros, giz e 

métodos expositivos.  

 

Foto 1. Mostra os materiais utilizados no ensino tradicional 

htttp://www.fotosearch.com.br 
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 1.2 Método tradicional utilizado pelo Professor 

 

 Quando se trata de aulas tradicionais onde o professor expõe o conteúdo em sala, 

realiza alguns experimentos em laboratório, enquanto os alunos tentam descobrir 

alguma forma de decorar o que está sendo dito pelo professor e em seguida estes alunos 

são avaliados sobre o conteúdo visto em sala de aula por meio de provas escritas, os  

resultado dessas provas mostram o quanto eles não absorveram. A metodologia 

tradicional de ensino de Física na Educação Básica se destaca pela utilização de teorias 

e fórmulas, gerando uma grande desmotivação entre os alunos. Soma a este fato, a 

ausência de correlação desta disciplina com o cotidiano desses alunos, tornando assim a 

matéria de Física abstrata e de difícil compreensão. A participação de alunos em aulas 

tradicionais é de forma passiva. 

  Os alunos que aprendem através de exposição, o fazem, porque frequentemente 

questionam suas compreensões, afrontam suas dificuldades e procuram formas para 

resolvê-las. Porém, não são todos os alunos que têm a mesma capacidade intelectual 

para aprender. No método tradicional o professor acaba desenvolvendo a aprendizagem 

mecânica e quantitativa, ou seja, ele se apega apenas a resultados com a finalidade de 

avaliar o aluno. Ao aplicar provas ele repete cópias fíeis do que ministrou em sala, não 

preocupando com a capacidade intelectual dos mesmos e sim, com a aprendizagem 

mecânica. Segundo Moreira esta forma de aprendizagem “mecânica ou automática” foi 

definida por Ausubel como:  

Sendo aquelas em que novas informações são aprendidas 

praticamente sem interagirem com conceitos relevantes existentes na 

estrutura cognitiva, sem ligar-se a conceitos subsunçores específicos. 

A nova informação é armazenada de maneira arbitrária e não literal, 

não interagindo com aquela já existente na estrutura cognitiva e 

pouco ou nada contribuindo para sua elaboração e diferenciação 

(MOREIRA, 2006, p. 16). 

  

Ainda conforme Heineck que se utiliza das palavras de alguns autores para 

explicar a aprendizagem que ocorre no método tradicional. 

 

Segundo Ausubel (1981), a aprendizagem ocorre quando 

novos significados são adquiridos e atribuídos pelo aprendiz, através 

de um processo de interiorização de novas idéias, com conceitos ou 

conjectura relevante já existente em sua estrutura cognitiva. Aquele 

aluno que após o contato com as aulas permanece com as mesmas 

concepções prévias ou poucas mudanças advindas do processo 

ensino-aprendizagem, provavelmente passou por um ensino 
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caracterizado pela transmissão-recepção, que o considera como um 

aluno, passível de aprender conteúdos como um corpo de 

conhecimento pronto, verdadeiro, inquestionável, imutável. A isso 

Freire (1997) denomina de educação bancária, por conceber que o 

professor deposita informações na “cabeça vazia” do aluno. Dessa 

forma, o professor é o único agente ativo, “fala quase todo tempo”, 

“passa”, ou “dá” conteúdos a alunos, comportados, silenciosos, que 

devem passivamente internaliza-los. Isso se traduz pela passagem dos 

apontamentos do professor para o caderno do aluno, sem que este 

estabeleça relações com os conhecimentos que já possui, pois o 

processo é mecânico (HEINECK, 1999, p.232). 

  

  O professor que ensina por esse método, induz o aluno a decorar fórmulas ou até 

mesmo teoria para as avaliações, que aplicará sem preocupar em criar vínculo entre o 

conteúdo que está ensinando e o novo conteúdo que será ensinado ao aluno no decorrer 

de sua vivência escolar, criando assim uma grande lacuna no desenvolvimento científico 

do mesmo. Os conteúdos ensinados na escola precisam urgentemente deixar de ser 

estranhos e ausentes, não podem continuar sendo ensinados numa linguagem em que os 

alunos não entendem, deverá possibilitar o conhecimento da realidade em que os alunos 

vivem, pois, isso possibilitará o conhecimento da realidade mais ampla, do mundo em 

que vive. Não propõe-se que a escola se limita ao estudo da cultura local, da 

comunidade. Propõe-se apenas que os professores mostrem aos alunos como esse 

conteúdo está inserido no seu dia-a-dia, pois só assim, o aluno terá condições de avançar 

na aprendizagem do conhecimento cientifico. 

Os conteúdos escolares não podem continuar sendo ensinados de forma 

arbitrária, porque favorece aceitação passiva deste conteúdo. Para que sejam atingidos 

os objetivos educacionais é importante que os conteúdos sejam vistos como dinâmicos e 

mais do que isso, sejam redescobertos e reconstituídos pelos próprios alunos, assim os 

mesmos estarão aprendendo a redescobrir e reconstruir a realidade e o mundo em que 

vivem.  

Se os conteúdos forem tratados desta forma, deixarem de ser monótonos, sem 

sentidos e sem utilidades, tornando-se úteis à medida que vem satisfazer a curiosidade e 

o prazer de estudar.          

Conteúdos apresentados assim requerem uma mudança nos métodos de ensino, 

onde o aluno deixará de ser passivo e tornará-se ativo. Portanto, cabe ao professor 

substituir os métodos tradicionais em que os alunos apenas ouvem, copiem e repetem 

por métodos ativos, que levam os a perguntar, a questionar e a serem estimulados a 

propor soluções para situações reais, vividas no dia-a-dia e procurar solução e respostas 

para os problemas atuais. 
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1.3 O relacionamento professor aluno no método tradicional 

 

A forma que os professores ensinam física pelo método tradicional deixam 

transparecer aos alunos que essa disciplina “física” está muito longe de suas 

capacidades de aprendizagem e desestimulando-os aos estudos dessa e quando o aluno é 

desmotivado qualquer matéria para ele torna difícil, principalmente física.  O professor 

se mostra conhecedor do assunto, mas não é acessível à pergunta, fora de seu 

planejamento de ensino. Estas aulas são conduzidas de forma desmotivante para os 

alunos que são proibidos a questionar assuntos da disciplina que não estejam no seu 

planejamento de aula, reforçando o ensino mecânico e não significativo para que os 

alunos possam relacionar as teorias com o dia-a-dia. Eles ainda tentam facilitar a vida 

escolar dos alunos ensinando como decorar fórmulas de maneira mais simples sem 

apresentar teorias, ou seja, sintetiza o máximo de conteúdo a ser ministrado, procurando 

apenas expor as fórmulas que serão utilizadas nas resoluções de problemas a ser 

indicados por ele. Com isso o professor se considera o facilitador da disciplina ao aluno, 

que não passe apenas de uma “decoreba” – transmitida que será esquecido com o 

tempo.  

Outro fator que contribui para o professor ensinar de forma mecânica é a 

inexperiência e a falta de conhecimento físico. Após concluírem o curso de licenciatura 

em física, vêm capacitados e determinados a ensinar e transmitir conhecimento. 

Acreditam que os alunos não só irão aprender física, mas também a conviver no seu dia-

a-dia empregando à física, desenvolvendo seus conhecimentos específicos e intelectuais 

e aprendendo a contemplar a beleza da física. Para evitar que os estudantes tenham que 

passar pelas mesmas dificuldades que eles, generalizando as fórmulas e teorias e não 

percebendo que os alunos não estão engajados ativamente no processo de abstração e 

não notam que o raciocínio é quase inteiramente dedutivo. Ao expor o conteúdo desta 

forma e ensinar como aplicar em alguns casos especiais, ele almeja que os alunos 

consigam transpor o ensinamento para o dia-a-dia, esquecendo que só seria capaz de 

fazê-lo se estivessem sido ensinados de forma significativa. 

Um ensino pautado exclusivamente em aulas, onde o professor apenas expõe o 

conteúdo sem dialogar com os alunos sobre o mesmo, está fadado ao fracasso. É 

necessário que os alunos participem ativamente da aprendizagem, fazendo perguntas e 

apontando soluções. Não é recomendável que a aprendizagem se restrinja as fórmulas e 
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memorização. O professor precisa deixar de tratar os estudantes como objetos 

manipuláveis. Deve ter em mente que tanto os alunos quanto o professor são sujeito da 

educação, o docente deve parar de colocar na situação em que ele decide tudo e 

determina como as aulas ocorreram, precisa ainda incentivar os alunos a perguntar e 

formular respostas para determinados problemas sem medo de errar, pois ele os ajudará 

a encontra a solução de forma correta. È preciso haver um diálogo entre o professor e o 

aluno. 

 

1.4 Aulas práticas no ensino tradicional 

  

As aulas experimentais são precárias, pois os laboratórios das escolas na maioria 

das vezes não são próprios para as mesmas, a falta de laboratórios equipados e, em 

muitos casos, de espaço físico apropriado, acaba por limitar a possibilidade de 

realização de aulas experimentais em grande parte das instituições de ensino do país. 

Outro fator determinante são os recursos financeiros, pois os materiais representam um 

custo significativo. Tais dificuldades, na maioria das vezes, levam muitos professores à 

adotar metodologias tradicionais, ou simplesmente o repasse de conteúdo (com uso de 

recursos como quadro, o giz e livros didáticos). Heineck utiliza as palavras de 

Vinchiguerra (2001) para explicar o ensino de forma tradicional sem aulas 

experimentais.  

 

Destaca o ensino da Física, realizado mediante a 

apresentação de conceitos, leis e fórmulas, de forma desarticulada, 

distanciando-se do mundo real em que alunos e professores vivem 

privilegiando a teoria e a abstração; enfatiza a utilização de fórmulas 

em situações artificiais, desvinculando a linguagem matemática de 

seu significado físico real; e insiste na repetição de soluções de 

exercícios, desenvolvendo um aprendizado pela automação e 

memorização, e não pela construção do conhecimento. 

Portanto, a realização de experiências, a utilização de meios 

audiovisuais e o aproveitamento de softwares educativos adequados 

podem, apesar de não serem a razão única da consecução do sucesso, 

facilitar o processo de ensino-aprendizagem desses conteúdos 

(Heineck, p.2). 

 

Não se deve restringir a educação como uma síntese livresca teórica, sem 

compromisso com a realidade local e com o mundo em que vivemos. O conhecimento 

cientifico será mais eficiente se houver a prática, ou seja, uma aula experimental 

coerente e consistente com a teoria. Segundo Valadares (2001), “propostas de 

experimentos de baixo custo voltada para o aluno e para a comunidade constituem uma 
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das alternativas na construção de uma ponte entre o conhecimento ensinado na sala de 

aula e o cotidiano dos alunos”. O uso de protótipos e experimentos simples estimula os 

alunos a estudarem e consequentemente aprenderam.  

No processo ensino-aprendizagem a motivação deve estar presente em todos os 

momentos. Sendo assim cabe ao professor facilitar a construção do processo e 

influenciando o aluno no desenvolvimento da motivação da aprendizagem.   

Por meio de experimentos, até mesmo de baixo custo construído pelo próprio 

aluno, o professor terá a oportunidade de ensinar de forma significativa. 

Ressalta-se também que o emprego de materiais de baixo custo pode minimizar 

os custos relacionados à aplicação de determinada atividade, ampliando a possibilidade 

de aplicação desta aula em um maior número de escolas, pois as aulas experimentais 

fundamentado no cotidiano dos alunos permitem que estes compreendam as 

modificações físicas que ocorrem no mundo físico de forma abrangente e integrada e, 

assim, possam avaliar criticamente as informações universalizadas pele conhecimento 

cultural e até mesmo pelos meios de comunicação social. 

O ensino de Física deve estar comprometido com o desenvolvimento total do 

aluno, já que para aprender supõe a preparação do indivíduo para elaborar pensamentos 

autônomos e críticos e para formular os seus próprios juízos de valor, de modo a poder 

decidir por si mesmo frente às diferentes circunstâncias da vida. Esse aprendizado deve 

possibilitar ao aluno a compreensão tanto dos processos físico quanto da construção de 

um conhecimento científico em estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas 

implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas.  

Diante disto, justifica-se o experimento no ensino de Física como ferramenta 

auxiliar ao processo ensino-aprendizagem ou como sendo o próprio processo da 

construção do conhecimento científico, na contribuição positiva no processo de 

formação do cidadão. 

A experimentação em si, dissociada de uma estratégia de ensino mais abrangente 

não é suficiente que o aluno apenas manipule experimentos, isto seria uma pequena 

contribuição ao seu desenvolvimento intelectual. Por outro lado, tais contribuições não 

devem ser superestimadas e nem subestimada demasiadamente e sim, associada a uma 

boa didática, antes da construção do conhecimento científico, propiciando que os alunos 

aprofundem seus conhecimentos em física e estimulem a buscar soluções. 

Como nem sempre os experimentos confirmam uma hipótese na forma de 

generalização ou lei, em muitas escolas não existem laboratórios específicos para o 
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ensino de Física, o que aumentam as possibilidades de um experimento não atingir seus 

objetivos, então, cabe ao professor encontrar atividades que limitam a demonstrar aos 

alunos, fenômenos com a finalidade de motivá-los e ilustrar sua exposição e buscar 

alternativas para desenvolver as habilidades e competências. 
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2. ENSINO MODERNO 

 

 

Com a evolução da educação faz-se necessário um profissional atualizado e 

criativo para orientar e aproveitar ao máximo as tecnologias disponíveis na área da 

educação. Um dos grandes desafios das escolas na atualidade é acompanhar o 

desenvolvimento tecnológico de seus alunos. O estudante moderno é multimídia. Utiliza 

a Internet, a TV a cabo, o videogame e sempre está familiarizada com o rápido 

surgimento de novas tecnologias, exigindo dos educadores uma linguagem 

contemporânea e, portanto, que desperte maior interesse. A forma tradicional de 

apresentar conteúdos em sala de aula sempre apresentou falha no método de ensino, 

pois os alunos não participavam ativamente das aulas. 

 Nesse sentido, a informática educacional exercer um papel fundamental nas 

escolas, representando uma transição rumo à modernidade. Essa mudança não pode 

mais ser ignorada.  

 

2.1. Métodos utilizados pelo professor no ensino moderno  

 

As escolas tradicionais ainda trabalham com o sistema que privilegia a 

quantidade de informação, misturando os conteúdos significativos com os de pouco 

significado para aquele momento. Questionários são usados para reforçar o conteúdo e 

as avaliações servem apenas para medir a assimilação destes conteúdos. 

No ensino moderno propoêm-se que esses conteúdos sejam ensinados de forma 

significativas para a formação do aluno. 

O professor precisa saber distinguir qual conteúdo será mais importante para 

ensinar, pois ele deverá investigar o conhecimento científico de cada aluno para poder 

ensinar de forma significativa. Esta proposta dá prioridade á forma como o aluno 

aprende, como cada aluno se desenvolve e propoêm situações de parendizagem 

significativas. Os conteúdos são importantes, mais o processo pelo qual o alunos 
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aprende é mais do que a informação meramente transmitida, pois ele precisa saber 

estabelecer relação e comparação com os conhecimentos aquiridos e os já existentes. As 

atividades devem deixar de lado o sistema repetitivo para dar espaço a aprendizagem 

criativa, que priorize a produção de conhecimentos de forma significativa, pois estas são 

as qualidades exigidas na aprendizagem moderna. Além dos conteúdos é necessário que 

a escola favoreça o desenvolvimento intelectual dos alunos de forma positiva, atuando 

na formação do indivíduo. 

 

2.2. Como são ministradas as aulas no ensino moderno 

 

As aulas são ministradas através dos seguintes métodos: 

 

► Expositivas; 

► Debates; 

► Grupos; 

► Estudos dirigidos. 

 

2.3. Recursos utilizados no ensino moderno 

 

A utilização de recursos pode ser um método eficiente para ensinar, entretanto, 

devem ser analisados com calma e critério por parte dos professores para que seja 

inserido de forma planejada, ou seja, desde que estejam adaptados com os conteúdos 

previstos, e aproveitados integralmente nas aulas. É importante também, que os 

educadores se preocupem em orientar adequadamente seus alunos a utilizarem os 

recursos disponíveis para ministrar aulas. 

Entre as metodologias apresentadas anteriormente, foi citado o livro didático, 

um dos recursos que pode ser utilizado por professores, assim a seguir, serão citados 

outros recursos tecnológicos que podem servir de suporte para as aulas de física no 

ensino moderno: televisão, dvd, som, data show, retro projetor, computador.  

O computador dispõe de vários programas, que podem ser facilmente utilizados 

para o ensino de física, ainda, através do computador pode-se utilizar a Internet, por 
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meio dela o aluno pode realizar pesquisas, e desenvolver muitas atividades relacionada 

a teoria ensinada nas aulas. 
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3. FORMAÇÃO DE DOCENTES NAS ESCOLAS 

 

 

Todo docente de física deve ter consciência de seus direitos e deveres e ser 

comprometido com a transformação social, inteirado com a organização escolar e sua 

ação pedagógica, compreendendo seus vínculos com a prática social. Portanto se faz 

necessário citar a Lei n° 9.394.  

A principal lei que define os parâmetros direcionais da 

educação brasileira foi redefinida em 1996. Esta Lei é a Lei de 

diretrizes e base da Educação – LDB que direciona o ensino em todos 

os níveis. No caso do profissional da Física foi fixado o perfil 

(Bacharel, Educador, Tecnólogo e Interdisciplinar), competência, 

habilidade e estrutura dos cursos. No ensino médio o ensino de Física 

está fundamentado na condensação de conteúdos, competências e 

habilidades. No de cursos de graduação a autorização de 

funcionamento, liberação de portaria de regulamentação é feita pelo 

Ministério da Educação (MEC) através da secretaria da Educação 

Superior (SESU). No caso da educação de ensino médio é autorizado 

e regulamentado pelas secretarias de estado.  

Todo futuro professor tem o dever e obrigação de conhecer seus 

direitos e deveres em relação a Lei de diretrizes e Bases da Educação 

– LDB .Este conhecimento lhe instruiria melhor como deve ou não 

proceder em relação ao conteúdo e a instituição que ele trabalha 

(GONÇALVES, P.6).  

 

  

3.1 Estágio 

 

O estágio é um dos processos que é muito importante na formação de um 

professor, pois é através do mesmo que ele tem a oportunidade de aprimorar seu 

conhecimento, definir novas diretrizes da profissão que escolheu, e principalmente, 

conhecer mais sobre este mundo deslumbrante que é a Educação. É através do estágio 

que o docente tem o primeiro contato com a profissão. Pois a formação de professores 

não se realizam isoladamente em universidades é preciso vivenciar na prática a 

realidade da sala de aula. 

 Os professores aprendem sua profissão por vários 

caminhos, com a contribuição das teorias conhecidas de 
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ensino e aprendizagem e inclusive com a própria experiência. 

O aprender a ser professor, na formação inicial ou 

continuada, se pauta por objetivos de aprendizagem que 

incluam as capacidades e competências esperadas no 

exercício profissional de professor (LIBÂNEO, 2005, p. 73). 

Muitas vezes, os professores são preparados para ensinar os alunos de forma 

abstrata, idealizados, que não existe na realidade. Logo ao iniciar seu estagio percebe 

que seus alunos não formam uma classe homogenia, mas que é constituída de 

estudantes bem diferentes entre si. Observa ainda que não basta ensina para que eles 

aprendam, muito menos ainda quando este ensino for feito de forma tradicional, ou seja, 

despejar conhecimento sobre os alunos, esperando que ele aprendam e  tiram notas nas 

provas. Ele percebe que o ensino é significativo quando levam em consideração que os 

estudantes são indivíduos diferentes e que aprendam de verdade. A sala de aula é um 

universo rico em aprendizagem, através dela os professores tem a oportunidade de 

inovar em determinados conteúdos, promover formas diferente de aprendizagem a partir 

da experiência que adquirem ao longo da docência. Apesar de, os professores serem 

possuidor do conhecimento de física, é necessário para o seu aperfeiçoamento o contato 

com as salas de aulas, visando melhorar a cada dia e segundo Mello: 

 

A prática do curso de formação docente é o ensino, portanto 

cada conteúdo que é aprendido pelo futuro professor, no seu curso de 

formação profissional, precisa estar permanentemente relacionado 

com o ensino desse mesmo conteúdo na educação básica. Isso implica 

em um tipo de organização curricular que, em todas as disciplinas do 

curso de formação permita também, a transposição didática do 

conteúdo aprendido pelo futuro professor e a contextualização do que 

está sendo aprendido na realidade da educação básica.  Evitando 

assim, o distanciamento entre as disciplinas de conteúdos específicos 

das de conteúdos pedagógicos (MELLO 2000, p. 98 – 110). 

 

 A autora Melo fez uma reflexão sobre a educação básica , porém é necessário 

transferir este raciocínio para a formação de professores do ensino médio, todavia como 

poderá um docente ensinar se não tiver metodologia é como um doutor que não fez 

residência, ele não saberá como o fazer, conhece mas não tem prática. 

 Ao fazer a prática de ensino I e II os estagiários necessitam ter em mente que 

estarão adquirindo experiência profissionalmente, qualitativa e quantitativa. Devem 

aproveitar o máximo, a ocasião para conhecer o universo educacional, o funcionamento 

da instituição que esta lhe proporcionando a oportunidade. 

A prática pedagógica é compreendida como trabalho por ter 

potencial de ensinar, de gerar conhecimento, não necessariamente 

inédito, o que lhe confere valor social. Ela constitui um espaço social 

que articula a ação com o pensamento, a teoria com a prática e 
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viabiliza a relação do profissional em educação com o mundo físico, 

social e político, apresentando-se, portanto, como ponto de partida e 

de chegada de um estudo educacional crítico e reflexivo e como um 

dos possíveis caminhos de aproximação do processo educativo real 

(ARNONI, 2001, p. 26). 

 

Nessa perspectiva, é fundamental que o professor tenha domínio do objeto de 

conhecimento, das habilidades didáticas e conhecer o sujeito da aprendizagem. O futuro 

professor deve ter o domínio de varias técnicas para ajudá-lo no desenvolvimento do 

conteúdo que ira ministrar, para que os alunos aprendam de forma significativa e 

qualitativa.   

Considerando os tipos de saberes necessários ao professor, é fundamental refletir 

com estes sobre as estratégias didáticas, procurando estabelecer conexões com os 

saberes a serem ensinados e os saberes sobre os processos didáticos conforme Profa 

(PROFA, 2001) “permitem uma adequada intervenção entre o sujeito que aprende e o 

que é objeto de seu conhecimento”. 

 

Hamze em seu artigo “O Professor e o Mundo Contemporâneo” considera que:  

 
           Os novos tempos exigem um padrão educacional que esteja 

voltado para o desenvolvimento de um conjunto de competências e de 

habilidades essenciais, a fim de que os alunos possam 

fundamentalmente compreender e refletir sobre a realidade, 

participando e agindo no contexto de uma sociedade comprometida 

com o futuro. (CASTRO, 2004, p.1). 

 

 

3.2 Métodos essenciais para um futuro professor  

 

 Na formação do professor, competências, habilidades e conhecimentos devem 

ser desenvolvidos a fim de que o futuro docente construa e reconstrua o seu saber 

fazendo assim uma ligação da teoria com uma reflexão própria sobre a prática 

profissional, compreendendo o ensino como realidade social e contribuindo no processo 

de formação do estudante, em que se procura ensinar a pensar. De posse disto, é 

necessário que o futuro professor tenha o domínio de varias técnicas para ensinar o 

conteúdo através dos seguintes métodos didáticos: 

■ O professor precisar ser hábil para identificar as variáveis significativas em 

determinados fenômenos ou resoluções de problemas. Ele precisa ser capacitado para 

conduzir os alunos de forma a construir uma aprendizagem significativa evitando assim 

uma generalização de formulas e teorias.  
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■ Conhecer a diferença entre a estrutura do conhecimento lógico e científico, 

procurando uma forma para estabelecer uma ponte entre o novo conhecimento e o já 

existente, pois todo indivíduo tem uma estrutura lógica adquirida ao longo de sua vida.   

■ Identificar as relações inconciliáveis com o conhecimento disciplinar, implícitos nas 

perguntas formuladas pelos alunos ou nas suas expressões de modo geral. Isto não é 

fácil, pois os livros didáticos não relacionam a teoria com o dia a dia, então o professor 

deve ter um conhecimento amplo sobre o conteúdo e tentar relacionar o máximo 

possível para que os alunos não se confundam ao tentar transpor a teoria a outros fatos.  

■ Produzir ou indicar materiais pedagógicos (experimentais ou teóricos), afim de, 

promover o conflito cognitivo entre o conhecimento científico e conhecimento lógico. 

Para promover este conflito o educador deve saber conhecer as relações conflitante 

presente nos discursos dos alunos para poder indicar um material que evidencie estes 

conflitos e facilite a aprendizagem dos estudantes. 

■ Criar situações reais que englobe a teoria evidenciada para que os alunos sejam 

capazes de entender a teoria na ausência do professor. Pois alguns conceitos são tão 

abstratas que os estudantes não conseguem por si mesmo relacionar ao seu 

conhecimento cognitivo.                                        

O professor não deve pensar que sabe tudo e subestimar a inteligência dos 

estudantes ou as dificuldades que alguns terão, ele precisa estar atento a dificuldades e 

ser inteligente para abandonar sua metodologia e buscar uma formar melhor para 

ensinar. Pois muitas vezes e preciso rever sua didática e buscar técnicas nova para 

aperfeiçoamento, pois vivemos em um mundo em constante transição entre o velho e o 

novo. 

  

3.3 Habilidade didática 

 

Para abordar o tema habilidade didática é necessário lembrar que habilidade é a 

competências ou atitude que um ser humano tem para realizar uma determinada tarefa. 

A competência é a base para o conhecimento, ou seja, a informação adquirida, a 

habilidade consiste no saber-fazer, ou seja, a capacidade de transferir e fazer uso do 

conhecimento adquirido para a prática de uma atividade e as atitudes é o saber-ser, as 

predisposições para argumentação e ações, adquiridas por meio da convivência social, 

políticos e explicam o comportamento do indivíduo no ambiente organizacional. 
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 Possuir conhecimentos ou capacidades significa ser competente, ou seja, saber 

aplicá-las no momento oportuno. Assim, as habilidades são os elementos constitutivos 

das competências.  

 As habilidades didáticas que um professor precisa ter para ser um profissional 

competente são as seguintes: 

■ Ser capaz de definir as atividades e métodos que irá ministrar na aula e estabelecer 

metas a serem atingidas em cada aula. Estes métodos o ajudará a avaliar seu ensino no 

decorrer das aulas. 

■ promover uma interação com os alunos com o intuito de descobrir os conhecimentos 

cognitivos e emocionais dos estudantes. Esta influência mútua o auxiliará na escolha do 

material para lecionar, dando a ele uma nova alternativa para preparar novos planos de 

ensino significativo. 

■ Incentivar os alunos a prioriza os estudos. O professor não é exclusivamente um 

transmissor de conhecimento, como o aluno não é receptor passivo dos mesmos. O 

professor é um mediador competente entre o aluno e o conhecimento, alguém que deve 

criar situações para a aprendizagem, que provoque desafio intelectual. Seu papel é o de 

interlocutor, que assiná-la, salienta, orienta e coordena.  

Quem ensina precisa incentivar os alunos a relacionarem o que foi aprendido na 

escola com outras experiências fora dela e propor outros temas e problemas que 

considerem relevantes para serem estudados. 
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4. RECURSOS E MÉTODOS PARA OS PROFESSORES MINISTRAR AULAS 

QUALITATIVAS E CONSTRUTIVAS 

 

 Para escolher o método o professor deve sempre levar em conta os resultados 

que advirão da sua escolha e utilização, na medida em que estes aproximam ou afastam 

da realidade a estudar. Ele deverá saber qual deles será o mais útil ou adequado para 

ensinar. 

 

4.1. O uso do computador como um recurso educacional 

 

 O uso do computador nas escolas é de grande importância para o 

desenvolvimento do processo de aprendizagem, pois promove interação com o mundo, 

despertando a curiosidade e diversificando o trabalho do educador, mas é de vital 

importância que o professor seja o intercessor entre essa ferramenta e o estudante, o 

computador pode ser um grande aliado do professor. È fundamental orientar os alunos 

como usar e quais os benefícios que podem ter com o uso de software educacional “todo 

tipo de programa de computador desenvolvido com a finalidade de colaborar com o 

processo ensino-aprendizagem, baseado em análise conhecimento das áreas de 

Educação Informática” (InfoEscola, 2009) indicar os melhores caminhos a ser seguidos.   

A utilização do computador pelo professor como uma ferramenta, para promover 

a prática pedagógica, permite a interação do aluno com a sociedade e seu 

desenvolvimento individual e inter-pessoal. Por tanto uso do computador deve sempre 

estar focado no desenvolvimento cognitivo e qualitativo do estudante. Admitimos o 

conhecimento como um processo de natureza interdisciplinar “que pressupõe 

flexibilidade plasticidade, interatividade, adaptação, cooperação, parcerias e apoio 

mútuo” (MORAES, 1996, p.14).  

O computador, em particular, permite novas formas de 

trabalho, possibilitando a criação de ambiente de aprendizagem, em 

que os alunos possam pesquisa, fazer antecipações, simulações, 

confirmar idéias prévias, experimentais, criar soluções e construir 

novas formas de representação mental (PCN: 114). 
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O computador quando é usado como uma ferramenta de ensino, ele permite ao 

aluno construir seu próprio conhecimento. A construção do conhecimento por meio do 

computador é chamado de construcionismo.  

A Teoria Construcionista é uma forma de conceber e utilizar o computador na 

educação, envolvendo o aluno, o professor e os recursos computacionais, constituindo 

um ambiente de aprendizagem no qual o computador se torna um elemento de 

“interação que propicia o desenvolvimento da autonomia do aluno, não direcionando a 

sua ação, mas auxiliando-o na construção de conhecimentos de distintas áreas do saber” 

(ALMEIDA, 1999, p. 29). 

No construcionismo os alunos são vistos como construtores do seu próprio 

conhecimento, uma vez que utilizam o computador para reproduzir as teorias que 

aprenderam anteriormente. Eles formulam hipóteses na tentativa de resolver situações 

inéditas. Durante esse processo surgem construções cognitivas e movidas pela busca de 

equilíbrio, são capazes de produzir novas estruturas cognitivas. 

Quando o aluno constrói algo de seu interesse torna a sua aprendizagem mais 

significativa. 

 Para usar o computador o aluno precisa de certas ações que será muito eficiente 

no processo de construção do conhecimento. Ao interagir com o computador o aluno 

está adquirindo conhecimentos da mesma forma que adquire quando interage com 

objetos do cotidiano. 

O computador pode auxiliar na construção do conhecimento, permitir a 

manipulação de informação, a criatividade, motivar a busca pelo conhecimento e tornar 

o conhecimento científico mais real.   

Segundo Valente (VALENTE, 1999) “a construção de conhecimento baseada na 

realização concreta de uma ação que produz um produto palpável (um artigo, um 

projeto, um objeto) de interesse pessoal de quem produz. Contextualizada, no sentido do 

produto ser vinculado à realidade da pessoa”. Ainda segundo Fagundes e possível 

comprovar que computador esta diretamente relacionado a aprendizagem cognitiva por 

meio das palavras de Piaget. 

 
O desenvolvimento cognitivo, segundo Piaget, é basicamente 

interacionista. .Ela busca comprovar que é na interação que se 

constrói o conhecimento. Essa interação se dá entre o sujeito e os 

objetos de seu meio social: ele próprio, as outras pessoas, o ambiente 

natural, físico, mental, simbólico, cultural... O conhecimento avança 

na medida em avança a tomada de consciência da ação sobre o 

ambiente em que os sujeitos interatuam (FAGUNDES, 1996, p.26).  
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Portanto se faz necessário que os professores conheçam e utilizem as tecnologias 

para ensinar os alunos de forma ativa, pois ao inserir o computador com uma ferramenta 

pedagógica o professor, promoverá uma aula mais dinâmica, onde os alunos se sentiram 

mais motivados pelo ensino. Isso também contribuirá para a solidificação da teoria, ou 

seja, o docente proporcionará ao estudante uma situação mais real, capaz de se sustentar 

por si mesma, tornando assim o ensino, “física”, menos abstrata.      

O professor pode utilizar o computador para trabalhar com software. Hoje em 

dia existem vários softwares que podem ser utilizados para simular experimentos.  

O docente deve procurar o software adequado para trabalhar com os alunos. Pois 

ao utilizar o computador para simular experimentos através de softwares o professor 

tornará as aulas mais estimulantes elevando assim o índice de aprendizagem dos alunos. 

Ele poderá ainda valer-se de outros benefícios que o computador é capaz de oferecer ao 

professor “internet” para buscar experimentos relacionados à teoria ensinada aos alunos, 

pois através dela é possível ter aceso a vários trabalhos  científicos que ensinam a 

construir experimentos com materiais de baixo custo, isto por sua vez o ajudará a 

realizar aulas experimentais tendo em vista que a grande maioria das escolas não 

possuem laboratórios bem equipados. 
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5. UM INCENTIVO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO 

SUPERIOR PARA OS FUTUROS DOCENTES DE FÍSICA  

 

 

No inicio do ano de 2008 as Instituições Federais de Ensino Superior, 

preocupadas com a formação dos professores, pensando em solucionar o problema, a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, em conjunto com a 

Secretaria de Educação Superior e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

divulgou um edital do Programa de Bolsa Institucional de Iniciação à Docência – 

PIBID. O Programa de Bolsa Institucional de Incentivo à Docência ofereceu em 2009 

mais de vinte mil bolsas para contornar a formação docente e contribuir para elevação 

do padrão de qualidade da educação básica. O Programa de Bolsa Institucional de 

Incentivo à Docência pretende elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à 

formação inicial de professores nos cursos de licenciatura das instituições públicas de 

educação superior. Assim como inserir os docentes no cotidiano de escolas da rede 

pública por meio de estágios, promovendo então uma maior integração entre educação 

superior e educação básica. A intenção do programa é unir as secretarias estaduais e 

municipais de educação e as universidades públicas, a favor da melhoria do ensino nas 

escolas públicas em que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica esteja abaixo 

da média nacional, de 4,4. Entre as propostas do PIBID está o incentivo à carreira do 

magistério nas áreas da educação básica com maior carência de professores com 

formação específica: ciência e matemática de quinta a oitava séries do ensino 

fundamental e física, química, biologia e matemática para o ensino médio. 

Os coordenadores de áreas do conhecimento recebem bolsas mensais de mil e 

duzentos reais. Os alunos dos cursos de licenciatura têm direito a bolsa de trezentos e 

cinqüenta reais e os supervisores, que são os professores das disciplinas nas escolas 

onde os estudantes universitários vão cooperar, recebem bolsa de seiscentos reais por 

mês.  
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Podem apresentar propostas de projetos de iniciação à docência instituições 

federais e estaduais de ensino superior que tenham curso de licenciatura plena 

legalmente constituída, além de institutos federais de educação, ciência e tecnologia 

com cursos de licenciatura que apresentem avaliação satisfatória no Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior. Os estabelecimentos devem ter firmado convênio 

ou acordo de cooperação com as redes de educação básica pública dos municípios e dos 

estados. 

 

5.1. Como foi feita a escolha dos bolsistas 

 

A seleção dos alunos participantes foi feita através de processo seletivo. Cada 

aluno teve que fazer uma carta de próprio punho apresentando os motivos porque 

queriam fazer parte desse projeto, anexar um histórico junto à carta e entregar na 

secretaria da universidade que estuda. Depois de alguns dias foi divulgada uma lista 

com o nome dos alunos que estavam aptos a serem entrevistados. Após esta entrevista 

foram divulgados os nomes dos acadêmicos que participariam do Programa de Bolsa 

Institucional de Incentivo à Docência.  

 

5.2. Programa de bolsa institucional à docência de física de Ji-Paraná 

 

Em Ji-Paraná (Ro) foram selecionados 25 bolsistas sendo 15 da matemática e 10 

da física. 

A escola que participa em Ji-Paraná é a Escola Estadual de Ensino Médio e 

Fundamental Aluízio Ferreira. Nesta escola funciona o projeto de matemática e física. 

 Descreveremos o projeto de física de Ji-Paraná (Ro). Atualmente o projeto tem 

um coordenador doutor, dois mestres coordenadores da escola Aluízio Ferreira, dez 

bolsistas que participam das atividades proposta pele projeto na escola Aluízio Ferreira 

e cento e vinte e dois alunos que freqüenta as atividades propostas pelo projeto. A 

seguir tabelas com os nomes dos participantes.                          

                          

                         Tabela 1 

 

                                      

Coordenador da Instituição Federal de Rondônia 

Walter Trennepohl Júnior 
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                        Tabela 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tabela 3 

 

 

Coordenadores da Escola Aluízio Ferreira 

Francisco das Chagas de Oliveira 

Francisco das Chagas Tomaz Sampaio de Figueredo 

Acadêmicos que participam do 

projeto 

Períodos do Curso de licenciatura em 

Plena em Física  

Bruno Gaede de Almeida 5° período de física vespertino 

Davi do Nascimento Santos 5° período de física vespertino 

Fagner Zan Barbosa 5° período de física vespertino 

Izabel Fortunato de Morais 5° período de física vespertino 

Kemuel Costa de Oliveira 3° período de física noturno 

Luana Guartieri de Oliveira 3° período de física noturno 

Marineide Alves da Silva Formanda 

Neuza de Souza Oliveira 5° período de física vespertino 

Rozângela Souza Sonni Formanda 

Rubens Santos de Jesus 5° período de física vespertino 
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Tabela 4 

 

 

 

   Números de alunos 

 

              Séries 

 

              Períodos 

 

28 alunos 

 

1° ano 

 

Matutino 

 

5 alunos 

 

1° ano 

 

Vespertino 

 

19 alunos 

 

1° ano 

 

Noturno 

 

11 alunos 

 

2° ano 

 

Matutino 

 

10 alunos 

 

2° ano 

 

Vespertino 

 

19 alunos  

 

2° ano 

 

Noturno 

 

5 anos 

 

3° ano 

 

Matutino 

 

4 alunos 

 

3° ano 

 

Vespertino 

 

22 alunos 

 

3° ano 

 

Noturno 
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  5.3. A proposta pedagógica do projeto 

 

Os bolsistas ministram aulas de reforços para os alunos que estão abaixo da 

média e fazem experimentos, relacionados ao conteúdo. Tentam deixar as aulas mais 

atrativas que as vivenciadas na sala de aula, pois os futuros professores passam mais 

tempo com os alunos, ou seja, os reforços são de 4 horas por período, então é possível 

planejar melhor o conteúdo e as atividades que querem trabalhar em uma aula seja ela 

experimental ou teórica. 

 Ao realizar o experimento referente à teoria eles procuram mostrar as aplicações 

no dia-a-dia e ainda proporcionam a oportunidade para os alunos fazerem aulas 

experimentais, tendo em vista que, a escola não oferecia aulas práticas, pois não há 

tempo para o professor fazer dois momentos de aulas, pois só tem duas aulas semanais, 

de 45 minutos em cada turma. Sendo assim os docentes priorizam as teorias e deixam 

de lado as aulas experimentais, com o objetivo de cumprir a ementa da disciplina. 

 Como o projeto foi possível inserir os alunos na prática experimental, dando a 

eles a oportunidade de testar hipóteses, propiciando assim o desenvolvimento da 

capacidade de observação, de descrição de fenômenos e até mesmo a reformulação de 

explicações teóricas, aspectos que contribuiriam para facilitar a reflexão e, 

conseqüentemente, a aprendizagem de forma significativa. Segundo Heineck (p.2) “as 

aulas de Física com apoio de métodos experimentais, organizados e adaptados, 

proporcionam o estímulo, favorecem a aprendizagem e aumentam as expectativas de 

que os estudantes desenvolvam técnicas de investigação”, ressaltadas, por Vygotsky 

(1984) “como a zona de desenvolvimento proximal”. Portanto, neste caso, o 

experimento e outros recursos didáticos são considerados como uma ferramenta para a 

compreensão de conceitos, princípios e leis específicas da Física. Segundo Vinchiguerra 

(2001), “as vantagens oferecidas pelo ensino experimental que ampliam as 

possibilidades de interação professor-aluno e aluno-objeto, se apresentam na perspectiva 

de se obter eficiência no processo ensino-aprendizagem”. Ainda neste sentido, Fiolhais 

(2002) “afirma que a experimentação desempenha um papel insubstituível no ensino da 

física, ou seja, somente através de experiências reais é possível criar entre os alunos um 

ambiente particularmente rico do ponto de vista pedagógico, que ajude a substituir 

conceitos teóricos por constatações científicas”. É preciso inovar nas aulas para que os 

alunos tenham vontade de aprender, é fundamental inserir aulas experimentais de física, 
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baseada na teoria que está sendo ensinada, para estimular os alunos a participar das 

aulas e interagirem com o professor, “perguntando e apontado formas de resoluções 

para determinados problemas”, pois assim eles aprenderam de forma significativa e 

qualitativa.    

As atividades pedagógicas citadas anteriormente são realizadas na escola Aluízio 

Ferreira, nos seguintes dias, segunda-feira nos períodos (matutino, vespertino e 

noturno), terça-feira nos períodos (matutino e vespertino), quarta-feira nos períodos 

(matutino e vespertino), quinta-feira no período (noturno) e quinta-feira no período 

(noturno). Além dessas atividades os bolsistas cumprem mais 4 horas na Universidade 

Federal de Rondônia para desenvolver os seus planos de aulas sob orientação do 

coordenador Doutor Walter Trennepohl Júnior. 

 Os acadêmicos do projeto freqüentam seminários toda a sexta-feira, onde 

apresentam trabalho, aprende a construir experimentos de baixo custo para aplicar nas 

aulas experimentais e debatem sobre as dificuldades vivenciadas por eles na prática, 

procurando encontrar alternativas nas experiências uns dos outros e são orientados 

também pelo coordenador de como proceder mediante alguns problemas nas aulas. 

 A iniciativa de construir experimentos de baixo custo tem objetivo de ensinar os 

acadêmicos a buscar recursos para deixar as aulas mais atrativas fugindo assim do 

“eufemismo” segundo Japiassu: 

 

O educador que se limita a transmitir um programa de 

ensino ou que procura adaptar a inteligência do educando aos 

códigos ou modelos preestabelecidos do saber e não faz de seu ensino 

um meio de favorecer e desenvolver a reflexão do educando 

(JAPIASSU, 1991, p. 45). 

 

 Ao construir um experimento os bolsistas estão se capacitando como docentes, 

pois eles aprendem como pesquisar e construir materiais para as aulas experimentais. 

Eles ainda preparam aulas teórica que engloba toda a teoria do experimento aprendendo 

assim, como utilizar experimentos juntamente com as aulas teóricas no ensino médio. 

A seguir foto de um experimento construído por acadêmicos. 
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Figura 2. Mostra o experimento do Motor Elétrico Aplicação no Ensino Médio. 

Acadêmicas: Marineide Alves da Silva e Rozângela Souza Sonni 
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CONCLUSÃO 

 

 

 Ao longo deste trabalho foi abordado o método do ensino tradicional, a 

formação do professor, o incentivo do curso de licenciatura para a formação de docente 

mais apto para ensinar de forma cognitiva, os métodos e recursos que ao professores 

podem utilizar para ensinar de forma qualitativa e construtivista. 

 Ressaltou se ainda que a interação professor-aluno se faz necessário para que a 

construção do conhecimento seja alcançada e ajude o aluno a sair da dependência do 

professor podendo por meio do conhecimento, atingir a sua intelectualidade. O 

professor, buscando a melhor forma de comunicação com seus alunos, obterá, com essa 

interação, o objetivo principal, que é a autonomia de pensar dos seus alunos.   

A Participação e diálogo são, portanto essenciais para que os professores e os 

alunos possam construir novos caminhos e superar os obstáculos, que por sinal são 

muitos, durante todo um Curso de formação de docentes. 

 Propôs-se também que os professores mudem ou inovem seus métodos e 

recursos utilizados para atuar ou trabalhar, pois ele deixa de ser um mero transmissor de 

conhecimentos tornando-se assim um influente incentivador de alunos para que eles 

possam explorar suas capacidades da melhor forma possível e, com isso, construir seus 

conhecimentos científicos, proporcionando um aprendizado real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          

                                                                                                                   

38 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ALMEIDA, Maria Elizabeth B. T. M. P. de. O aprender e a informática: a arte do 

possível na formação do professor. Cadernos Informática para a Mudança em 
Educação. MEC/SEED/PROINFO, 1999.  

 

ARNONI, M. E. A prática do estagiando no magistério na perspectiva da práxis 

educativa: do estágio supervisionado do CEFAM de JALES. 2001. tese – faculdade 

de Campinas, 2001, p. 26. Disponível em: <www.unicamp.com.br>. Acesso em 18 

out.2009. 

 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores PROFA. 2001, p. 26.  

 

BRASIL. Parâmetros Curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino 

fundamental: introdução aos parâmetros curriculares nacionais/Secretaria de 

Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 2002.  

<http://www.inep.gov.br/pesquisa/bbe-

online/obras.asp?autor=BRASIL.+MINIST%C9RIO+DA+EDUCA%C7%C3O.++SEC

RETARIA+DE+EDUCA%C7%C3O+FUNDAMENTAL> .Acessado em: 15 out. 2009. 
 

CASTRO, A. H. O professor e o mundo contemporâneo. Canal do educador p.1. 

Disponível em: <http://www.educador.brasilescola.com/gestão - educacional/professor - 

mundo.htm>. Acessado em: 15 out.2009.  

 

DOWBOR, L. A reprodução Social. São Paulo: Vozes, 1998. 

 

Fagundes, Léa da Cruz. Problemas de Desenvolvimento Cognitivo e a Interação com 

a Tecnologia. In: Informática em Psicopedagogia, Editora do SENAC, São Paulo, 

1996. 

 

FIOLHAIS, C., e TRINDADE, J. (2002): Física para todos - concepções erradas em 

mecânica e estratégias computacionais. Disponível em: <http://nautilus.fis.uc.pt/softc/ 

Read_c/RV/ virtual_water/articles/art3/art3.html>. Acessado: 18 out. 2009. 

 

Foto– quadro – negro, giz oeprf048. Disponível em: 

<http://www.fotosearch.com.br./IsI116/oeprf048/> . Acessado em: 02 out. 2009. 

 

GONÇALVES, Judes dos Santos. Didática do ensino de física: Uma nova dimensão 

de como aprender a ensinar física na graduação e ensino médio. 2007, p.6. 

 

HEINECK, R.; VALIATI, E. R. de A., e ZOTTIS, A. (2002): Criação de um software 

multimídia em CD-ROM com experimentos para ensino de Física nas redes de 

ensino. Disponível em: < http://www.rieoi.org/expe/1585heineck.pdf>. Acessado em: 

10 set. 2009. 

 



                                                                                                                                          

                                                                                                                   

39 

 

 

 

HEINECK, Renato. O ensino de física na escola e a formação de professores: 

reflexões e alternativas. Disponível em: <Cad.Cat.Ens.Fís.,v.16, n.2: p. 236, 

ago.1999>.  Acessado em 18/10/2009.  

 

HEINECK, Renato.; ALMEIDA VALIATI, Elaine Regina e WERNER DA ROSA, 

Cleide Teresinha. Software educativo no ensino de Física: análise quantitativa e 

qualitativa. Disponível em: <http://www.rieoie.org/expe/1585heineck.pdf> .Acessado 

em: 20 out. 2009. 

 

InfoEscola. Softwares Educacionais. Disponível em: 

<http://www.infoescola.com/informatica/softwares_educacion>. Acessado em: 25 out. 

2009.  

 

JAPIASSU, H. Nascimento e morte das ciências humanas. 6. ed. São Paulo: Francisco 

Alves, 1991. 

 

LIBÂNEO. J.C. Reflexibilidade e formação de professores: outra oscilação do 

pensamento pedagógico brasileiro? In: PIMENTA, S. G. GHEDIN. E (org.). Professor 

reflexivo no Brasil: gênese e critica de um conceito. 3ª ed.São Paulo: Cortez, 2005, p. 

73. 

 

MASSETO, M T. Competência Pedagógica do Professor Universitário, São Paulo: 

Summus Editorial, 2003. 

 

MELLO, G.N. Formação inicial de professores para a educação básica: uma 

(re)visão radical. Revista São Paulo em perspectiva. v. 14, n.01, p. 98 – 110, 

jan./mar.2000. Disponível em: < www.crmariocovas.sp.gov.br>. Acesso em 18 out. 

2009. 

 

MOREIRA, Marcos Antônio. A teoria da aprendizagem significativa e sua 

implementação em sala de aula. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2006, 

p.16. 

 

Moraes; AMADO, Janaína (org.) Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: 

Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1996. 

  

PIAGET, Jean. Disponível em: < http://www.sitequente.com>. Acessado em: 30 de out. 

2009.  

 

TARDIF, M. Saberes Profissionais dos Professores e Conhecimentos Universitários. 

Rio de Janeiro: PUC, 1999. 

 

. VALENTE, José Armando. Informática na educação no Brasil: análise e 

contextualização histórica. In: VALENTE, José Armando (org.). O Computador 

na Sociedade do Conhecimento. Campinas: UNICAMP / NIED, 1999, p. 01-27. 

 

VINCHIGUERRA, M. (2001): A tecnologia no ensino de Física no ensino médio. 

Monografia de Especialização em Informática na Educação. Universidade de Passo 

Fundo, Passo Fundo. 

 



                                                                                                                                          

                                                                                                                   

40 

 

 

 

VYGOTSKY, L. S. (1984): A formação social da mente. 6.ª ed. São Paulo, Martins 

Fontes. 

 

 


