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Introdução

A pesquisa aqui relatada insere-se em uma linha de investigação do pro-
jeto desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciências, apoiado 
pelo CNPq e intitulado: “Práticas Pedagógicas e Processos Formativos de 
Professores na Área de Ensino de Ciências e Matemática”3, cujo objetivo 
principal é o desenvolvimento de investigações articuladas que gerem um 
conjunto de subsídios para a refl exão sobre os processos de formação docente 
na área de Ensino de Ciências Naturais e Matemática, subsídios estes que 
contribuam para a introdução e estabilização de práticas inovadoras em Cur-
sos de Licenciatura e Programas de Educação Continuada de Professores.

O objetivo do trabalho é o desenvolvimento de atividades de formação 
continuada com docentes de Física em exercício, inserindo a História e Fi-
losofi a da Ciência como fi os condutores das discussões e foco das experiên-
cias didáticas realizadas por eles em sala de aula. Para tanto, a partir dos 
resultados de um levantamento sobre o perfi l dos professores de Ciências, 
Física, Química, Biologia e Matemática de uma cidade do Estado de São 
Paulo, elaboramos uma proposta de curso de formação continuada intitula-

 1 Departamento de Educação, Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciências, Faculdade de Ciên-
cias, campus de Bauru, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp).

 2 Docente-adjunto do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Edu-
cação para a Ciência, Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciências, Faculdade de Ciências, 
campus de Bauru, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp). 

 3 Processo 48.6080/2006-4 – Edital Universal 02/2006.
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do “A História e a Filosofi a da Ciência na prática pedagógica de professores 
de Física”, com duração de 40 horas-aula.

Acompanhamos o desenvolvimento de cinco professoras que participaram 
do curso durante o primeiro semestre letivo de 2008 e estavam atuando na 
disciplina Física no Ensino Médio, apenas duas delas licenciadas em Física. 

As professoras, a partir das refl exões realizadas, elaboraram propostas 
de minicursos levando em consideração aspectos da História e Filosofi a da 
Ciência no ensino, além das concepções alternativas dos estudantes. Os mi-
nicursos foram aplicados em situações reais de sala de aula e acompanhados 
em reuniões de refl exão.

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, e o tratamento das informações 
obtidas foi pautado na análise de conteúdo de acordo com Bardin (1994).

O levantamento inicial realizado não revelou apenas o perfi l das pro-
fessoras, mas também procurou pesquisar entre os participantes em que 
sentido a universidade poderia colaborar com sua formação e sua prática 
pedagógica. A necessidade do oferecimento de cursos foi apontada por onze 
dos 22 professores.4

Alguns exemplos:

Oferecendo cursos de capacitação e apoio na parte pedagógica. 
Com parcerias na formação continuada, oferecendo ofi cinas nas quais tives-

se a divulgação das pesquisas que o programa vem desenvolvendo. 
Com cursos gratuitos que fossem oferecidos em horários que pudéssemos 

frequentar e que dessem certifi cados para a nossa evolução funcional. 

Com base nas informações obtidas pelos questionários, entramos em 
contato com os professores por meio de e-mail, enviando o convite para 
participar do curso. Realizamos também o contato com todas as escolas de 
Nível Médio da cidade, por meio de e-mail, telefone e, em alguns casos, 
pessoalmente, a fi m de divulgar o curso que foi desenvolvido de acordo com 
o seguinte conteúdo programático:

1.  Fundamentos teóricos sobre o ensino e a aprendizagem de Física: a 
abordagem construtivista no ensino. 

 4 No total, foram entrevistados 89 professores de Física, Química, Biologia, Matemática e 
Ciências. Os 22 a que nos referimos são docentes que estavam lecionando a disciplina Física 
no Ensino Médio. Destes, apenas oito eram graduados em Física.
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2.  Filosofi a, História da Ciência e Ensino de Física.
3.  Pesquisas recentes sobre o ensino de Física.
4.  Formação de professores e sua profi ssionalização.
5.  Elaboração de atividades de ensino.

O modelo de formação sugerido, por meio da utilização de um curso, 
apresenta segundo Bell (1991, apud Marcelo Garcia, 1999) as seguintes 
vantagens: 1) pode aumentar os conhecimentos; 2) melhorar as competên-
cias e, 3) proporcionar momentos para a refl exão sobre a prática profi ssio-
nal, entre outras. 

É importante ressaltar, entretanto, que nossa proposta de formação não 
se refere a um desenvolvimento estanque, demasiadamente teórico e sem 
uma preocupação com as aplicações práticas. O curso de formação é consi-
derado apenas como um ponto de partida, e suas atividades presenciais fo-
ram complementadas com atividades práticas desenvolvidas em situações 
reais no Ensino Médio. 

Dos 22 professores entrevistados, sete fi zeram inscrição no curso; en-
tretanto, apenas cinco frequentaram todas as atividades durante o primeiro 
semestre letivo de 20085. 

Durante o segundo semestre, apesar de fi nalizadas as 40 horas do curso, 
quatro das professoras decidiram continuar frequentando os encontros, o 
que foi útil para o amadurecimento dos temas estudados e para a elaboração 
dos minicursos. 

As propostas desenvolvidas por elas foram aplicadas em sala de aula, e 
na sequência, realizamos duas reuniões de refl exão em que as participantes 
apresentaram e discutiram os resultados obtidos com os alunos.

Tais dados nos permitiram analisar o impacto da proposta, fornecendo 
subsídios para avaliar se, ao considerarmos as concepções dos futuros do-
centes sobre os processos de ensino e aprendizagem e sobre a construção 
do conhecimento científi co, dentro da metodologia sugerida neste estudo, 
poderíamos contribuir para a aceitação de novas metodologias de ensino.

Neste trabalho, destacamos as propostas desenvolvidas pelas docentes, 
procurando discutir alguns resultados e as potencialidades deste programa 
de investigação.

 5 Para preservar suas identidades, adotamos nomes fi ctícios: Denise, Greice, Mariana, Tatia-
na e Viviane.
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As propostas de minicursos e os resultados da aplicação 
em sala de aula no Ensino Médio

Apresentamos a seguir a análise dos planejamentos dos minicursos de-
senvolvid os pelas docentes. As propostas deveriam incorporar as discus-
sões realizadas durante o curso, tais como a aproximação da História da e 
Filosofi a da Ciência no Ensino de Ciências, CTSA, além das concepções 
alternativas dos estudantes sobre o tema escolhido.

Para tanto, inicialmente apresentaremos uma síntese dos planos de aula 
das participantes. Revelamos também uma breve discussão sobre a pro-
posta sugerida pela docente e o que realmente desenvolveu, incluindo suas 
justifi cativas e impressões expostas no minisseminário para a apresentação 
e refl exão sobre os resultados da experiência desenvolvida.

O minicurso de Tatiana

A professora incorporou algumas das inovações discutidas durante o 
curso em seu planejamento de ensino. O fi o condutor da proposta apresen-
tada é a preocupação com as concepções alternativas dos estudantes, com a 
aproximação da História e Filosofi a da Ciência e as relações entre Ciência, 
Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 

O Quadro 1 procura sintetizar as ideias sugeridas pela professora.
O minicurso da professora parte da explicitação das concepções alter-

nativas dos estudantes sobre o tema atração gravitacional. O questionário 
contém questões utilizadas na literatura.

Em sua apresentação após a aplicação da proposta, Tatiana revela:

Naquele exercício que nós fi zemos no meio do curso, de pedir para os alunos 
responderem questões sobre força e movimento, eu já tinha fi cado bem impres-
sionada com as respostas [...] Aqui não foi diferente. O que deixa a gente frus-
trada é que o que eu queria mesmo era eliminar as concepções deles para que 
eles aprendessem a científi ca.

A fala da professora deve ser contextualizada. O tema escolhido por ela 
já havia sido trabalhado durante o primeiro bimestre com os alunos do pri-
meiro ano do Ensino Médio. Sua escolha pelas leis de Newton foi motivada 
pelos textos trabalhados durante o curso.
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Quadro 1 – Síntese do planejamento de minicurso sugerido pela professora Tatiana.

Tatiana

Primeiro ano do Ensino Médio 

LEIS DE NEWTON

Aulas Conteúdo Atividade 
desenvolvida Objetivos Avaliação

A
ul

as
 1

 e
 2 Aplicação de 

um questionário 
para coletar as 
concepções dos 
alunos.

Avaliar as 
concepções 
alternativas dos 
estudantes sobre 
o tema.

Questões 
individuais.

A
ul

as
 1

 e
 2

1)   O universo aristotélico. 
2)   Física na Idade Média – 

Philophonos e Buridan.
3)   A Física de Galileu.
4)   As elipses de Kepler.
5)   Difi culdades para a elaboração 

de um modelo científi co capaz 
de explicar os fenômenos 
terrestres e celestes.

Aula expositiva 
participativa com 
discussão dos 
conceitos a partir 
da utilização de um 
texto produzido 
pela docente, com 
a utilização do 
retroprojetor.

Despertar o 
interesse pelo 
assunto.
Demonstrar a 
evolução dos 
conceitos.

A
ul

as
 3

 e
 4

6)   A síntese Newtoniana. 

7)   A infl uência dos trabalhos 
de outros pensadores.

8)   As leis de Newton.

9)   CTSA: 

Satélites artifi ciais.
Cintos de segurança (inércia).

Aula expositiva 
participativa 
com o auxílio do 
retroprojetor.

Debate em grupos 
sobre a questão: 
Por que os corpos 
caem na superfície 
da Terra, e a Lua, 
mesmo sendo 
atraída pela atração 
gravitacional 
terrestre, mantém 
sua órbita?

Defi nição das leis 
de Newton.

Preparar o 
aluno para que 
possa aplicar 
corretamente as 
equações das leis 
fundamentais 
na resolução de 
problemas.

Discutir as 
concepções 
dos alunos, 
buscando uma 
evolução.

Verifi car a 
evolução das 
concepções.

Questões 
individuais.

Resolução 
de 
problemas.

Assim, a aplicação da proposta desenvolvida acabou representando uma 
espécie de reforço do tema. Contrariando suas expectativas, muitas concep-
ções iniciais ainda estavam presentes nos relatos dos estudantes.

Com relação à aproximação da História da Ciência no ensino, o plane-
jamento foi elaborado com o intuito de demonstrar a evolução dos concei-
tos, além de evidenciar aos alunos noções historicamente desenvolvidas 
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semelhantes às concepções defendidas por eles e despertar o interesse pelo 
assunto.

A questão da Filosofi a foi trabalhada pela docente buscando enfocar a 
questão dos modelos, da construção do conhecimento.

Isto eu achei que foi um ganho para eles, já que eu pude discutir que a Ciên-
cia está em construção. Muitos alunos demonstraram surpresa, porque para 
eles a Ciência trata com verdades que nunca vão mudar.

Nem todas as atividades programadas puderam ser concluídas. Por falta 
de tempo disponível, a última parte, referente aos estudos sobre satélites 
artifi ciais e sobre os cintos de segurança, planejadas pela professora com 
o intuito de discutir questões relativas à Ciência, Tecnologia, Sociedade e 
Ambiente não puderam ser abordadas.

Isso ocorreu devido ao fato de que a professora precisava dar sequência 
aos estudos do caderno (Proposta Curricular do Estado de São Paulo). 

Apesar disso, a parte inicial do planejamento foi respeitada. A tônica do 
trabalho desenvolvido pela docente baseou-se em aulas expositivas partici-
pativas, com a inserção de uma atividade de discussão em grupos.

A avaliação da aprendizagem dos alunos levou em consideração os resul-
tados obtidos nos questionários sobre concepções alternativas, além da par-
ticipação nos debates e na resolução individual de exercícios na última aula. 

Tatiana comenta que:

[...] Em minha prática, eu já costumo avaliar em vários momentos. Então a nota 
do aluno não é somente a prova escrita, mas também a participação em todas 
as aulas, em várias atividades. Na medida do possível, eu tento ver se ele está 
evoluindo.

Quando questionada durante o minisseminário fi nal sobre a possibili-
dade de se incorporar inovações no dia a dia, a docente sugere ser difícil 
para um professor em exercício poder preparar e aplicar aulas como as que 
foram desenvolvidas.

[...] Eu ainda não consegui em minha prática reformular minha forma de tra-
balhar para poder discutir essas questões em todas as aulas. Temos que seguir a 
proposta porque somos cobradas o tempo todo, e para trabalhar questões histó-
ricas e fi losófi cas a gente acaba demorando mais.
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Ao fi nal de sua exposição, ao ser questionada sobre possíveis contribui-
ções da experiência desenvolvida para a sua formação/prática e se pretende 
continuar utilizando as inovações discutidas durante o curso, Tatiana revela:

Sim. Ainda que não tenha conseguido colocar em prática parte do que foi 
discutido, tenho repensado e refl etido muito sobre uma nova abordagem dos 
conteúdos enfatizando os aspectos históricos e fi losófi cos. Gostei muito de 
aprender sobre as concepções. Faz diferença usar o caderno (Proposta Curricu-
lar do Estado de São Paulo) sabendo o que está por trás.

O minicurso de Denise

A proposta de minicurso da professora trata do tema “A Estrutura, Pro-
priedades e Transformações da Matéria”. Denise elaborou seu planejamen-
to a partir da construção histórica do tema como uma forma de introduzir a 
discussão apresentada pela Proposta Curricular do Estado de São Paulo na 
disciplina de Química6.

O Quadro 2 procura sintetizar as ideias sugeridas pela professora.
As aulas planejadas pela professora seriam desenvolvidas em quatro se-

manas, sendo as duas primeiras dedicadas ao estudo da construção histórica 
do tema a partir de textos elaborados por ela. A última parte do planeja-
mento envolve o material da Proposta Curricular do Estado de São Paulo. 

Em função do pouco tempo disponível e do cronograma das atividades 
sugeridas pelo caderno, as aulas acabaram sendo condensadas em duas se-
manas.

Eu não consegui fazer como eu tinha planejado porque a cobrança na escola 
para o cumprimento dos capítulos do caderno é muito grande. [...] Eles dizem 
que o professor pode discutir outras coisas, que pode ampliar [...] Mas nós mal 
temos tempo para fazer o que está lá na proposta. Eu tive pouco tempo para 
tratar a parte histórica porque demora, precisa de leitura, né? [...] eu queria que 
eles percebessem a evolução da Ciência. 

Denise expressa em sua fala certa frustração pela relativa perda da auto-
nomia do professor com a nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo. 

 6 Apesar de estar lecionando Física no Ensino Médio, Denise preferiu elaborar seu minicurso 
a partir do enfoque da Química, sua formação inicial.
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Quadro 2 – Síntese do planejamento de minicurso sugerido pela professora Denise.

Denise

Segundo ano do Ensino Médio 

ESTRUTURA, PROPRIEDADES E TRANSFORMAÇÕES DA MATÉRIA.

Aulas Conteúdo Atividade 
desenvolvida Objetivos Avaliação

A
ul

as
 1

 e
 2 1)   História Antiga: os 

primórdios da teoria 
Química sobre a Matéria.

2)   Empédocles, Aristóteles, 
Léucipo e Demócrito.

Leitura e 
discussão de 
texto elaborado 
pela docente.

Despertar o interesse 
pelo assunto.
Demonstrar a evolução 
dos conceitos.

Participação 
dos alunos.

A
ul

as
 3

 e
 4

3)   Alquimia.
4)   A Revolução Científi ca: 

Paracelso e Stahl.
5)   A teoria do Flogisto. 
6)   Lavoisier e a Era 

Moderna.

Leitura e 
discussão de 
texto elaborado 
pela docente.

Demonstrar a evolução 
dos conceitos.

Discutir a construção 
do conhecimento 
científi co.

Participação 
dos alunos.

A
ul

as
 5

 e
 6

7)   Modelos atômicos: 
Dalton, Thonson, 
Rutherford, Böhr.

Leitura e 
discussão 
de texto da 
Proposta 
Curricular do 
Estado de São 
Paulo.

Demonstrar a evolução 
dos conceitos.

Discutir a construção 
do conhecimento 
científi co.

Participação 
dos alunos.

A
ul

as
 7

 e
 8

8)   Continuação da aula 
anterior.

Leitura e 
discussão 
de texto da 
Proposta 
Curricular do 
Estado de São 
Paulo.

Demonstrar a evolução 
dos conceitos.

Discutir a construção 
do conhecimento 
científi co.

Resolução 
de 
problemas.

Sua proposta não incluiu o levantamento das concepções dos estudantes 
e as relações CTSA. A avaliação é realizada em um único momento, ao fi nal 
da sequência, por meio de uma lista de exercícios.

Apesar disso, a docente procurou incorporar os temas discutidos duran-
te o curso, tais como a construção do conhecimento científi co e a História da 
Ciência, e revela a intenção de incluí-los em sua prática docente.

Eles gostaram da parte histórica que eu preparei. Eu procurei enfatizar a 
construção, o movimento dinâmico da Ciência. Apesar do pouco tempo dispo-
nível, eu pretendo tentar incorporar a histórica sempre que possível nas minhas 
aulas.
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Ao fi nal de sua exposição, ao ser questionada sobre possíveis contribui-
ções da experiência desenvolvida para a sua formação/prática e se pretende 
continuar utilizando as inovações discutidas durante o curso, Denise revela: 

Trouxe uma maior conscientização sobre o aspecto de apresentar os conteú-
dos prontos e acabados de livros didáticos e/ou propostas educacionais. Deve 
haver uma refl exão maior sobre a prática de como apresentar os conteúdos, 
sempre buscando maior veracidade dos seus fundamentos científi cos. Hoje 
em dia, as pessoas de modo geral, principalmente os jovens e nós educadores, 
assimilamos o conhecimento pronto, consumimos e usamos as diversas tecno-
logias sem mesmo conhecer os princípios de funcionamento e o conhecimento 
científi co que essas tecnologias incorporam. Muita história fi ca sem ser conta-
da, conhecida e entendida! Além disso, eu tenho refl etido mais sobre a minha 
prática, tentando identifi car caminhos de facilitar a aprendizagem dos alunos.

O minicurso de Greice

A proposta de minicurso da professora trata do tema “Energia” e procu-
ra incorporar as inovações discutidas durante o curso, partindo da explici-
tação das concepções dos estudantes, utilizando a História da Ciência como 
fi o condutor das refl exões com os alunos e discutindo as questões referentes 
à Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 

O Quadro 3 procura sintetizar as ideias sugeridas pela professora.
Sobre a justifi cativa para a escolha do tema, a professora revela:

Eu quis trabalhar um tema bem do dia a dia deles. Eu quis levá-los a refl etir 
sobre a necessidade cada vez maior de novas fontes de energia e o impacto am-
biental que isso tem gerado. Eu achei que seria um tema muito bom para tratar 
da questão CTSA que a gente estudou aqui no curso.

Sobre a utilização da História da Ciência, Greice comenta:

A base para a elaboração do planejamento foi aquele texto do Matthews7 
que nós estudamos, onde ele fala das vantagens da utilização da Ciência, como 
tornar o conhecimento mais interessante, mostrar uma visão de Ciência em 
construção.

 7 Matthews, 1994.
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Quadro 3 – Síntese do planejamento de minicurso sugerido pela professora Greice.

Greice

Segundo ano do Ensino Médio 

ENERGIA

Aulas Conteúdo Atividade 
desenvolvida Objetivos Avaliação

A
ul

as
 1

 e
 2 Aplicação de uma 

questão para coletar 
as concepções dos 
alunos sobre o que 
é energia.

Avaliar as concepções 
alternativas dos 
estudantes sobre o tema.

Respostas 
individuais.

A
ul

as
 3

 e
 4 1)    Evolução 

histórica do 
conceito de 
energia.

Leitura e discussão 
de texto elaborado 
pela docente.

Reconhecer a Física como 
construção humana, 
aspectos de sua história e 
relações com o contexto 
cultural, social, político, 
econômico e fi losófi co.

Participação 
dos alunos.

A
ul

as
 5

 e
 6 2)    Fontes de energia 

renováveis e não 
renováveis.

3)   Relações CTSA.

Pesquisa 
desenvolvida 
pelos alunos em 
pequenos grupos 
como tarefa em 
casa.

Debate.

Discutir questões tais 
como: a importância da 
economia de energia e o 
impacto ambiental. 

Questão: 
Por que 
devemos 
economizar 
energia?

A
ul

as
 7

 e
 8

Energias: 
cinética, potencial 
gravitacional, solar, 
térmica, química, 
nuclear, eólica, 
luminosa e sonora.

Conservação da 
energia mecânica.

Aula expositiva 
dialogada.

Utilizar instrumentos 
de cálculos matemáticos 
na solução de problemas 
envolvendo conservação 
de energia.

Resolução 
de 
problemas.

A professora revela que, apesar das difi culdades, os alunos gostaram do 
trabalho diferenciado e mais refl exivo.

Os alunos gostaram do trabalho diferenciado, mas a maior difi culdade 
é que eles têm problemas com a leitura e interpretação de textos. Sem contar 
a resistência inicial, porque eles acham que leitura é na aula de História ou 
Português.
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Sobre o impacto da experiência em sua prática, a professora revela que:

Eu trabalhava a Física com defi nições curtas e resumidas e exercícios. Só. 
Eu nunca falei de História ou Filosofi a da Ciência. O que eu fazia de diferente 
era usar artigos de revistas, jornais, como a Superinteressante. O resto era ma-
temática aplicada. Agora eu estou descobrindo uma nova forma de ver essas 
questões.

Ao fi nal de sua exposição, ao ser questionada sobre possíveis contribui-
ções da experiência desenvolvida para a sua formação/prática e se pretende 
continuar utilizando as inovações discutidas durante o curso, Greice revela: 

Hoje eu fi co mais preocupada, pois me sinto mais responsável pelo acompa-
nhamento dos alunos. Aquela questão do professor ser autônomo, investigar a 
prática [...] isso também responsabiliza mais a gente. Eu tento preparar a minha 
aula hoje baseada naquilo que eu posso fazer dentro do que nós estudamos e 
estou procurando analisar o que dá mais resultado. [...] O curso trouxe várias 
contribuições para minha formação, entre outras, consolidou métodos que já 
faziam parte da minha prática em sala de aula, ampliou o “universo” de pesqui-
sas diversifi cando o material didático usado nas aulas e promoveu discussões de 
temas relacionados ao cotidiano dos alunos, esclarecendo dúvidas e apontando 
soluções.

O minicurso de Mariana

A proposta de minicurso da professora trata do tema “Etnoastronomia” 
e se divide em duas partes: 1) Na primeira, trata da diversidade cultural 
e dos modelos de mundo elaborados por comunidades indígenas brasilei-
ras como temas motivadores para o estudo da Física. 2) Na segunda parte, 
o estudo de alguns conceitos Físicos presentes no cotidiano das tribos são 
abordados.

O minicurso procura abordar a questão da História da Ciência e se en-
caixa na proposta curricular do Estado de São Paulo, que sugere o estudo de 
modelos explicativos da constituição e origem do Universo, segundo dife-
rentes culturas, buscando semelhanças e diferenças entre suas formulações.

O Quadro 4 procura sintetizar as ideias sugeridas pela professora.
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Quadro 4 – Síntese do planejamento de minicurso sugerido pela professora Mariana.

Mariana

Primeiro ano do Ensino Médio 

ETNOASTRONOMIA

Aulas Conteúdo Atividade 
desenvolvida Objetivos Avaliação

A
ul

as
 1

 e
 2 Texto: Lendas 

indígenas brasileiras.

O surgimento da vida 
na Terra.

Leitura e 
discussão do 
texto.

Demonstrar que outras culturas 
também elaboraram modelos 
explicativos sobre a origem e a 
constituição do Universo.

Participação 
do alunos.

A
ul

as
 3

 e
 4 A construção social 

do céu.

Astronomia indígena.

Leitura e 
discussão 
do texto 
elaborado 
pela docente.

Demonstrar que outras culturas 
também elaboraram modelos 
explicativos sobre a origem e a 
constituição do Universo.

Questionar uma visão de mundo 
etnocêntrica, introduzindo o 
respeito pela diversidade.

Síntese 
elaborada 
pelos 
alunos em 
pequenos 
grupos.

A
ul

as
 5

 e
 6

A Física presente no 
cotidiano indígena: 
alguns exemplos.

A pesca e a refração 
da luz.
Agricultura e as 
estações do ano.

Aula 
expositiva 
dialogada.

Demonstrar os conceitos 
físicos presentes no cotidiano 
indígena.

Resolução 
de 
problemas 
abertos.

Mariana não inclui em sua proposta o levantamento das concepções al-
ternativas dos estudantes e não procura discutir as relações CTSA. 

Em função do pouco tempo disponível, a docente não conseguiu desen-
volver a segunda parte de seu planejamento, referente às aulas 5 e 6. 

Ao fi nal de sua exposição, ao ser questionada sobre possíveis contribui-
ções da experiência desenvolvida para a sua formação/prática e se pretende 
continuar utilizando as inovações discutidas durante o curso, Mariana revela: 

Eu achei muito importante discutir esses temas que, mesmo fazendo curso 
de Física, fi caram fora da minha formação. Eu nunca tinha estudado Filosofi a e 
creio que agora tenho uma visão diferente dos conteúdos e da forma que eles de-
vem ser trabalhados. [...] Não sei se no dia a dia será possível fazer isso sempre, 
mas agora eu tenho questionado algumas coisas que eu sempre fi z [...] acabei 
percebendo que nem sempre o aluno não aprende porque é incapaz ou desinte-
ressado. Existem teorias que me ajudaram a compreender as concepções deles.
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O minicurso de Viviane

A professora Viviane participou das atividades do curso durante o pri-
meiro semestre letivo. Durante o segundo semestre, quando buscamos 
acompanhar a elaboração e a aplicação dos minicursos, a docente não esteve 
presente. Dessa forma não temos os dados referentes ao trabalho que seria 
desenvolvido por ela.

Breve síntese

O Quadro 5 procura sintetizar as ideias sugeridas pelas professoras em 
relação aos temas que foram discutidos durante o curso e que deveriam in-
tegrar a propostas. A classifi cação quanto ao nível de engajamento refere-se 
à preocupação da participante em utilizar, em suas atividades, os aspectos 
estudados durante o curso.

Quadro 5 – Comparativo entre os minicursos.

Nível de 
engajamento 
da proposta.

Aspectos 
incorporados 

nos minicursos.

Concepções 
alternativas

História 
da 

Ciência

Filosofi a 
da 

Ciência
CTSA

Atividades de 
desenvolvimento 

e refl exão dos 
alunos

Avaliação

Mais 
engajada.

Menos 
engajada.

Professoras
Greice X X X X X Formativa

Tatiana X X X

X
(Não teve 

tempo 
para 

aplicar).

X Formativa

Mariana Não X X X X Formativa

Denise Não X X Não Não

Lista de 
exercícios 
ao fi nal da 
sequência.

Considerações fi nais

Nesta pesquisa, buscamos inserir a discussão sobre a aproximação da 
História e Filosofi a da Ciência no Ensino de Ciências dentro das atividades 
de um curso de formação continuada voltado para docentes que estavam 
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lecionando a disciplina Física no Ensino Médio. A proposta procurava evi-
denciar as difi culdades para a mudança de postura na ação docente, além de 
propor um modelo de formação que favorecesse a adoção de metodologias 
de ensino mais voltadas para a construção de conhecimentos.

Iniciamos nosso trabalho revelando as pré-concepções das professoras 
sobre a construção do conhecimento científi co e sobre os processos de en-
sino e aprendizagem, além de avaliar as opiniões dos participantes sobre a 
possibilidade de se inserir a História da Ciência no ensino (entrevista de 
grupo focal).

Os instrumentos utilizados revelaram indicadores que confi rmaram os 
resultados de pesquisas na área de Ensino de Ciências, evidenciando a exis-
tência de noções de senso comum que as docentes possuem sobre a Ciência 
e sobre os processos de ensino e aprendizagem e sua infl uência sobre a prá-
tica docente (Gil Perez, 1991; Hasweh, 1996; Mellado, 1996; Hewson et 
al., 1999a e b; Levy e Sanmartí, 2001, entre outros).

A análise do questionário VOSTS (Ainkenhead e Ryan, 1992) eviden-
ciou distorções nas concepções das participantes, revelando, por exemplo, 
a crença em uma imagem da Ciência centrada no conteúdo, desvinculada 
do aspecto social de sua construção, desenvolvendo-se de forma cumulativa 
muitas vezes graças a descobertas casuais. 

Sobre as concepções a respeito dos processos de ensino e aprendizagem, 
as professoras demonstraram grande apego ao modelo tradicional, baseado 
na transmissão e recepção passiva de conhecimentos.

Apesar do reconhecimento da importância da aproximação da História 
da Ciência no ensino, durante a entrevista de Grupo Focal as docentes reve-
laram uma série de obstáculos à sua utilização em sala de aula, tais como, por 
exemplo, a falta de interesse e de conhecimentos prévios dos alunos, além de 
baixos salários e péssimas condições de trabalho para os professores. 

Outro aspecto signifi cativo é que nenhuma das participantes tinha tido 
contato com a Filosofi a da Ciência e, dessa forma, não foram capazes de 
analisar suas possíveis contribuições para o ensino. 

Este levantamento inicial forneceu um panorama que pôde ser usado 
para o planejamento do trabalho durante o curso, e o detalhamento encon-
tra-se em Gatti e Nardi (2009).

Desenvolvemos nosso trabalho a fi m de construir com as docentes uma 
postura investigativa frente aos problemas da prática.
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O modelo de formação sugerido, por meio da utilização de um curso, 
demonstrou ser importante na medida em que contribuiu para aumentar os 
conhecimentos das participantes, além de proporcionar momentos de refl e-
xão sobre a prática profi ssional. 

É importante ressaltar, entretanto, que nossa proposta de formação não 
se refere a um desenvolvimento estanque, demasiadamente teórico e sem 
uma preocupação com as aplicações práticas.

O curso de formação foi apenas um ponto de partida, e suas atividades 
presenciais foram complementadas com atividades práticas desenvolvidas 
em situações reais no Ensino Médio. 

Alguns aspectos merecem destaque:

1)  O curso foi o primeiro contato de todas as participantes com a Filo-
sofi a da Ciência.

2)  Os debates desencadearam refl exões sobre os processos de ensino 
e aprendizagem de Ciências, já que a forma tradicional de apresen-
tação dos conteúdos como verdades acumuladas historicamente foi 
questionada.

3)  As atividades desenvolvidas, buscando enfatizar o papel investigati-
vo da atividade docente, tais como o levantamento realizado por elas 
das concepções dos estudantes, com a posterior refl exão em grupo 
dos resultados, contribuíram para o questionamento da visão tradi-
cional dos processos de ensino e aprendizagem, quando o professor 
transmite conhecimentos que são incorporados pelos estudantes.

4)  As professoras tiveram difi culdades para a compreensão dos resul-
tados de pesquisas, presentes na Proposta Curricular do Estado de 
São Paulo, já que muitas vezes não têm acesso às discussões na área 
de Ensino de Ciências.

5)  Apesar dos bons resultados obtidos e da participação ativa das pro-
fessoras no processo, as possibilidades de uma aproximação perma-
nente da prática docente aos resultados de pesquisa estudados ainda 
são limitadas pelas condições adversas encontradas na realidade es-
colar, tais como excesso de carga horária, classes superlotadas, pres-
são para o cumprimento integral da proposta curricular, entre outros.

Os minisseminários fi nais para a discussão dos resultados do desenvol-
vimento da proposta em situações reais no Ensino Médio permitiram um 
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intercâmbio entre as experiências das professoras, estabelecendo um diálo-
go aberto, quando as participantes puderam revelar as difi culdades encon-
tradas na realização da experiência.

Apesar de considerarmos que as atividades selecionadas foram adequa-
das e bem desenvolvidas, isso não garante mudanças permanentes na ação 
docente das participantes. 

Ainda que as professoras tenham apontado a importância dos elementos 
discutidos durante o curso para o Ensino de Ciências e sua intenção de seguir 
utilizando as inovações debatidas, não temos elementos que indiquem quais 
serão as repercussões da experiência desenvolvida para a carreira docente. 

A formação de professores comprometidos com a construção do conhe-
cimento científi co representa um grande desafi o, uma vez que, a formação 
continuada exige um empenho constante na refl exão e aperfeiçoamento da 
prática pedagógica. Adams e Krockover (1997) relatam que as noções sobre 
os processos de ensino e aprendizagem estão tão fortemente arraigadas que 
podem levar anos para serem modifi cadas. Desta forma, a formação inicial 
deve preparar os indivíduos para uma atividade profi ssional que deve se de-
senvolver durante toda a vida do docente. Sem oportunidades de continuar 
desenvolvendo e questionado sua prática, os docentes tendem a regredir. 

Outro destaque desta pesquisa refere-se à importância do trabalho co-
laborativo entre a universidade e as escolas da Educação Básica. O estudo 
mostrou que muitas das inovações na área de Ensino de Física, construídas 
pela pesquisa na área, não chegam ao conhecimento dos professores.

Nesse sentido, não basta preparar bons materiais pedagógicos para o 
professor aplicar em sala de aula se ele não recebeu formação para tanto. 
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