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Introdução

Diante das mudanças atuais nos cursos de licenciatura em Física, o que 
incluiu estágio curricular supervisionado em ensino de Física, no qual se si-
tua nossa atuação docente, nossas pesquisas e outros estudos, temos discu-
tido e implementado novas estratégias e também lançado mão de novos re-
cursos para a realização da investigação temática, baseada em Freire (1983).

A investigação temática é inaugurada pela relação estabelecida entre o 
aprendiz de professor e pesquisador e a realidade da escola na qual ele es-
tagia. Se por um lado é isto que estabelecemos como o ponto de partida 
para que tal investigação ocorra, o mesmo não podemos dizer sobre o seu 
término, uma vez que enquanto houver diálogo haverá espaço para com-
plementar o arcabouço de dados e informações pertinentes à atividade de 
formação docente.

Nossa intenção é a de inserir na investigação temática a problematiza-
ção das implicações da relação Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 
(CTSA). Defendemos que tal inserção é indispensável para que os alunos 
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da Educação Básica, dentre outras possibilidades, se aproximem de modo 
efetivo da complexa problemática energética do planeta e das causas do 
aquecimento global.

O trabalho que permitiu a escrita deste texto foi desenvolvido junto à for-
mação inicial de professores de Física, tendo a investigação temática como 
fundamento teórico epistemológico e metodológico para o delineamento do 
estágio curricular supervisionado em ensino de Física. Em se tratando do 
que temos feito junto à formação inicial de professores de Física, a investi-
gação temática, que só pode ser pensada para e como uma intervenção na 
realidade (Freire, 1983), é encarada como uma componente indispensável 
da função social do futuro professor, a ser desenvolvida durante a formação 
deste. A partir da investigação temática se permite conhecer o que os alunos 
pensam, como pensam e porque é desse ou daquele modo que pensam a respeito 
das temáticas de Física a serem ensinadas/aprendidas no Ensino Médio.

Na nossa realidade teórico-prática, pesquisada e analisada, a investiga-
ção temática constitui o germe da reconstrução curricular. É um iniciar-se 
na busca de identidade profi ssional e ética do professor, em que se enten-
de, a partir dos escritos de Anselm Strauss, ser a refl exão sobre a ação igual 
à observação orientada da prática planejada e vivida, o que permite ao sujei-
to despir-se das suas máscaras à medida que constrói a sua prática (Strauss, 
1999).

A questão de pesquisa que orienta a apresentação deste texto é: Como 
licenciandos-estagiários em Física podem ser instrumentados de modo a en-
frentar o racionalismo técnico, por um lado, e a absolutização da prática, por 
outro, que estimulam visões ingênuas sobre Ciência, Tecnologia, Sociedade e 
Ambiente em detrimento de uma visão crítica?

O processo de elaboração, desenvolvimento e análise da investigação 
temática, tendo como pano de fundo a problemática energética, qual seja, a 
sua escassez por um lado e as novas fontes de energia por outro, e o aque-
cimento global, gera a necessidade de incluir essas discussões como conteú-
do escolar. Especifi camente, gera a necessidade de se incluir esses temas 
no currículo das disciplinas mais diretamente envolvidas e que compõem 
a educação científi ca e tecnológica, da subárea das Ciências da Natureza, 
Matemática e suas Tecnologias, especialmente da Física. Ao fazê-lo, agi-
mos com intenção e colocamo-nos a serviço de um processo de conscienti-
zação (Freire, 1980).
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Investigação temática e ensino de Física

Para Freire (1983), a investigação temática só pode ocorrer na relação 
de diálogo entre os envolvidos na prática educacional mediados pelo mun-
do. A investigação temática situa-se na realidade a ser investigada, tendo 
a conhecer um objeto técnico que tem em comum com envolvidos o fato de 
estes estarem no mundo, dele fazerem parte e nele poderem fazer transfor-
mações. E isso é o que também diferencia o ser humano dos outros animais.

Aqui, analisamos e defendemos a prática educacional, o que fazer, o nos-
so trabalho e o processo ensino-aprendizagem da Física, que são dimensões 
da realidade educacional e social a ser investigada, pois “o que se pretende 
investigar, realmente, não são os homens como se fossem peças anatômicas, 
mas o seu pensamento-linguagem referido à realidade, os níveis de sua per-
cepção desta realidade, a sua visão do mundo” (Freire, 1983, p.103).

A investigação temática é planejada em primeiro lugar para abrir o diá-
logo entre os envolvidos e investigar o seu pensar, para conhecermos o que 
pensam e porque pensam do modo que pensam a temática da Física como um 
problema a ser resolvido coletiva e colaborativamente, em primeiro lugar 
para que os aprendizes de professor e pesquisador em ensino de Física 
aprendam a fazer e compreendam que faz parte da função social de um pro-
fessor elaborar o próprio plano de curso; em segundo lugar, fazer e pro-
porcionar o mesmo processo aos demais envolvidos, seus alunos do Ensino 
Médio, para a defi nição da rede conceitual prévia e, consequentemente, do 
plano de curso da disciplina e da série em que vai trabalhar; em terceiro, 
para realizar uma investigação da realidade educacional e obter informações 
sobre esta e, com isso, realizar uma redefi nição curricular mais abrangente e 
mais informada para o Ensino Médio e; em quarto lugar, poderíamos dizer 
que este é um processo de problematização de conceitos e práticas, uma 
prática educacional necessária na formação inicial e continuada de um pro-
fessor e pesquisador em ensino de Física, pois provoca a interlocução entre 
a formação desse professor e o próprio ensino de Física.

Do ponto de vista teórico-prático e educacional, encontramos respaldo 
no texto Pedagogia do oprimido para inserir a problematização das impli-
cações da relação CTSA no contexto da investigação temática, como uma 
apropriação do entendimento de ser humano e de mundo. E este só se con-
cebe pela existência de seres humanos nele.
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Este é um esforço que cabe realizar não apenas na meto dologia da investiga-
ção temática que advogamos, mas também na educação problematizadora que 
defendemos. O esforço de propor aos indivíduos dimensões signifi cativas de 
sua realidade, cuja análise crítica lhes possibilite reconhecer a interação de suas 
partes (Freire, 1983, p.113).

Nas últimas três décadas, o campo científi co tem ampliado os estudos, as 
discussões e os novos interesses sobre essa problemática sócio-ambiental, a 
ponto de muitos dos seus representantes darem novos direcionamentos a 
seus posicionamentos, tidos até então como conservadores. As mais recen-
tes mudanças climáticas ocorridas no planeta Terra têm chamado a atenção 
dos cientistas, dos governantes e da sociedade civil organizada (Richard-
son; Blades, 2002; Pedretti et al., 2008). A temperatura média da superfície 
do planeta tem sido detectada como crescente, a partir das constatações e 
das divulgações feitas principalmente a partir de 2007 pelos pesquisado-
res que integram o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC).

Em grande escala, esses problemas geram incontáveis danos, dentre os 
quais se destacam: aumento do nível do mar; menor produção de alimentos 
(principalmente da fauna ictina); redução acelerada do número de espécies 
animais e vegetais; chuvas mais intensas e mudanças de sazonalidade de 
ocorrência em alguns lugares, em detrimento a outros; estiagens mais dura-

INVESTIGAÇÃO
TEMÁTICA EM 
FÍSICA

1 – Na Abertura do Diálogo
  –  investigação do pensar dos envolvidos
  –  compreensão de uma das funções sociais do professor

2 –  Desdobramentos da Abertura do Diálogo
  –  no Ensino Médio: investigar o pensar dos envolvidos
  –  implicações na rede conceitual prévia e no plano de curso

3 – Na Investigação da Realidade Educacional
  –  realização da redefi nição curricular, mais abrangente e informada

4 – Processo de Problematização de Conceitos e Práticas
  –  interlocução entre a formação docente e o ensino de Física na Educação Básica

Figura 1 – Investigação temática na formação do professor e pesquisador em Ensino de Física.
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douras em regiões mais áridas; maior incidência de doenças (a exemplo do 
câncer de pele motivado por maior radiação ultravioleta), segundo diferen-
tes estudos apresentados pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca); menor 
produção do isopreno4 nas regiões de vegetação tropical; menor retenção de 
água pelo solo e perda de sua capacidade de nutrir plantas, dentre muitos 
outros.

Questões dessa natureza precisam ser tratadas educacionalmente. Sobre 
isto, temos investido nossos esforços nas disciplinas de Estágio Curricular 
Supervisionado em Ensino de Física 1 e 2.

A metodologia

Realizado em um curso de formação inicial e continuada de professores 
de Física, no interior de um programa de investigação-ação educacional, o 
processo de elaboração, desenvolvimento e análise da investigação temática 
durou seis semanas letivas5, culminando com as redes conceituais prévias 
construídas. A coleta de dados empíricos foi realizada por meio de obser-
vação direta: por escrito, guiada por um roteiro (Mion, 2002) e por meio de 
gravações eletrônicas (áudio, vídeo e computador).

As estratégias utilizadas para a realização da investigação temática no 
Ensino Médio por parte dos licenciandos-estagiários foram articuladas in-
trinsecamente. Para a elaboração de cada uma delas, seguimos os quatro 
momentos da espiral de ciclos de origem lewiniana: planejamento, ação, 
observação e refl exão (Carr; Kemmis, 1988).

A análise dos dados da investigação temática se deu sobre a elaboração e 
desenvolvimento de seis estratégias, conforme a descrição a seguir.

 4 O isopreno é um gás produzido tipicamente em fl oresta tropical que, ao ascender à atmos-
fera, contribui na cristalização das partículas d’água dispersas, tornando estas mais densas 
e facilitando a precipitação. Mas com o excesso de CO2 na atmosfera, este compete com o 
isopreno, e, assim, as partículas d’água não adquirem o tamanho necessário e a cristalização. 
Com isso, elas não vencem a tensão superfi cial atmosférica a ponto de precipitarem.

 5 Totalizaram-se 36 horas/aula na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado em Ensino 
de Física II, sendo que dessas, 18 ocorreram na Universidade, e as demais ocorreram em 
cada escola envolvida com o estágio.



16 ROBERTO NARDI

Tabela 1 – Estratégias realizadas durante a investigação temática.

Semana Síntese das estratégias realizadas durante a Investigação Temática
1a –  Participação na Semana Pedagógica na Escola.

2a –  Problematização da prática educacional com três vídeos (que não são de fi cção) 
sobre a problemática energética mundial e o aquecimento global.

–  Construção de um texto sobre esses vídeos.

3a –  Problematização do conceito de ser humano e de produção de lixo a partir 
da exibição do fi lme Ilha das Flores (que também não é uma fi cção), de Jorge 
Furtado (1989).

–  Construção de um texto sobre esse fi lme assistido.

4a –  Levantamento dos objetos, aparelhos, coisas e fenômenos que os alunos do 
Ensino Médio utilizam e/ou conhecem e/ou relacionam com o tema de Física.

–  Classifi cação sob categorias físicas dos objetos, aparelhos, coisas e fenômenos que 
os alunos utilizam e/ou conhecem e/ou relacionam com o tema (GREF, 1998).

5a –  Atividade de investigação e análise do livro didático público.
–  Problematização de questões envolvendo implicações da relação CTSA a partir 

do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem, 2007).

6a –  Apresentação da rede conceitual, do plano de curso e do Sistema de Avaliação 
aos alunos do Ensino Médio envolvidos.

Subsídio da investigação temática à construção de redes 
conceituais prévias

A fi m de localizar o leitor sobre as diferentes estratégias, complemen-
tares entre si, que foram elaboradas, implementadas e analisadas durante 
a investigação temática, trazemos para apreciação da comunidade de pes-
quisadores em Educação em Ciências duas delas, em razão da limitação de 
espaço para a escrita deste texto. Desse modo, analisamos tais atividades 
tendo como parâmetro os planos de aula elaborados, desenvolvidos e infor-
mados nos registros.

ATIVIDADE (X) – Plano de aula – investigar o pensamento dos en-
volvidos a partir da construção de um texto.

Cabeçalhos da Universidade e da Escola
Plano de aula no:
Acadêmico/estagiário:
Data:
Tema da aula: investigação temática – subsídios para a elaboração do plano de 
curso e da rede conceitual prévia.
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Objetivos
Geral: investigar e compreender o que pensam os envolvidos sobre a temática 
“Eletromagnetismo e Tópicos de Ondulatória”, tendo como pano de fundo a pro-
blemática energética e o aquecimento global, para com isso abrir caminho e proble-
matizar as implicações das relações CTSA.
Específi cos:
–  entender a proposta apresentada no GREF (1998) para a elaboração do Plano de 

Curso da temática “Eletromagnetismo e Tópicos de Ondulatória” no 3o ano do 
Ensino Médio;

–  investigar junto aos envolvidos os objetos técnicos (aparelhos e componentes elé-
tricos e eletrônicos) que conhecem e/ou utilizam, com o intuito de elaborar o 
Plano de Curso para a referida temática para o Ensino Médio;

–  fazer relações entre as categorias físicas e os objetos técnicos (aparelhos e com-
ponentes elétricos e eletrônicos), com os vídeos e a temática mencionada, tendo 
como pano de fundo a problemática energética e o aquecimento global.

Cronologia: 50 minutos.
Procedimentos Metodológicos:
– Perguntar, problematizar e orientar os alunos.
Recursos didáticos:
– TV multimídia; pen drive; vídeos; quadro negro e giz.
Organização do ambiente de ensino/aprendizagem

Atividades:
– Problematização inicial 
Diante das aulas que já tivemos: com a exposição e discussão dos três vídeos e do 
fi lme Ilha das Flores; da relação que fi zemos juntos de objetos que vocês conhecem 
ou utilizam, bem como da classifi cação em categorias físicas que fi zemos na última 
aula, que relações vocês percebem nisso tudo?
– Organização do conhecimento:
1 –  Orientar os alunos para a realização da atividade: elaborar um texto com as ca-

tegorias físicas e os vídeos das aulas passadas, relacionando-os com a temática 
“Eletromagnetismo e Tópicos de Ondulatória”, tendo como pano de fundo a 
problemática energética e o aquecimento global, por um lado, bem como a con-
cepção de ser humano e de geração de lixo, por outro.

   Obs.: se necessário, mostrar os dois primeiros vídeos da 1a aula sobre o aque-
cimento global.

2 –  Depois, solicitar aos alunos que escolham uma das categorias físicas relaciona-
das abaixo, para escrever um texto:

  a) Aparelhos resistivos.
  b) Motores elétricos.
  c) Elementos de sistema de comunicação e informação.
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  d) Semicondutores.
  e) Aparelhos elétricos e eletrônicos.
  f) Conceitos.
  g) Outros.
3 –  E solicitar aos alunos que elaborem o texto fazendo relações entre a categoria 

física (aparelhos e componentes elétricos e eletrônicos) escolhida, os vídeos e a 
temática já referida, também tendo como pano de fundo tal problemática.

  –  Aplicação do conhecimento: 
  –  Abrir as discussões sobre o conteúdo de cada texto e confrontá-los com os 

demais grupos.

Avaliação: será considerado satisfatório se os alunos conseguirem elaborar o texto 
com alguns dos objetos citados pelos envolvidos dentro da categoria física escolhida.

Frente à problematização a partir da exibição de três vídeos e de um fi l-
me feita anteriormente, nessa atividade “X” os alunos do Ensino Médio 
foram orientados a fazer um texto no qual eles se mostrassem mais, falando 
a respeito das questões abordadas, de modo a subsidiarem mais a constru-
ção da rede conceitual prévia e, por extensão, da investigação temática, pois 
as revelações na mídia das constatações realizadas pelo IPCC contribuíram 
para planejarmos, de modo que elaborássemos duas atividades na primei-
ra semana da investigação temática, realizadas nas escolas nas turmas de 
Ensino Médio em que nossos licenciandos-estagiários desenvolvem seus 
estágios.

Os resultados das pesquisas do IPCC, sintetizados em três vídeos de 
curta duração (inferiores a 10 minutos), são ricos em detalhes, ilustrações e 
posicionamentos por parte de representantes da ciência e da tecnologia. O 
acesso aos vídeos foi (e ainda é) possível a partir de buscas na internet, com 
especial enfoque dado aos telejornais de TV aberta, tal como realizamos em 
nosso trabalho.

A problematização e a exibição desses vídeos permitiram a iniciação da 
codifi cação (Freire, 1983), necessária para a investigação temática, sendo 
a problemática energética e o aquecimento global objetos da codifi cação. 
Os diferentes posicionamentos emanados dos alunos do Ensino Médio, 
tais como aqueles apresentados ao assistirem Caos no Clima (Climate Cha-
os, produzido pela rede BBC-Londres), exibido desde 2007 por diferentes 
TVs abertas no Brasil, nos permitiram obter dos alunos as seguintes in-
formações: “a mudança de comportamento na aquisição de bens de consumo, 
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como adquirir aqueles que são produzidos o mais próximo possível, e o uso 
da energia elétrica deve ser racional, tanto nas residências quanto em lugares 
públicos; bem como o uso de energias alternativas aos combustíveis fósseis.

Se por um lado os vídeos permitiram codifi car, por outro, a descodifi -
cação necessária para nosso entendimento sobre o pensar dos envolvidos 
começou a se acentuar a partir da geração de informações dos alunos, ne-
cessárias à construção das redes conceituais, ainda que não da maneira que 
desejávamos.

Também, a utilização do curta-metragem Ilha das Flores, de Jorge Fur-
tado (1989), como um recurso de dramatização permitiu evidenciar nos 
alunos algumas percepções mais efetivas sobre o conceito de ser humano e 
sua função social no planeta. Além disso, o fi lme fi xou a atenção dos alunos 
do Ensino Médio sobre as concepções apresentadas até então sobre: con-
sumo e a transformação de bens; as trocas que fomentam o mercado; as 
unidades e grandezas que distinguem os bens e as respectivas trocas destes. 
Do ponto de vista formativo, o fi lme permitiu aos acadêmicos/estagiários 
perceber os conceitos unifi cadores: transformações, regularidades, escalas e 
energia – analisados por Angotti (1992).

E isto, de acordo com um de nossos referenciais teóricos, implica dizer 
que a mudança do curso da própria ação do indivíduo que vive em socie-
dade depende necessariamente das nossas ações no mundo e da infl uên-
cia que temos sobre os outros indivíduos, mas que a partir deles também 
somos infl uenciados e infl uenciamos (Strauss, 1999). Em se tratando da 
problemática energética, do aquecimento global e da geração de lixo e as 
consequências destes, é impossível pensar as ações locais, individuais, sem 
as suas implicações globais (Richardson; Blades, 2002).

ATIVIDADE (Y) – Plano de aula – investigar o pensar dos envolvidos 
sobre o Livro Didático e sobre duas questões do Enem/2007.

Cabeçalhos da Universidade e da Escola
Plano de aula no:
Acadêmico/estagiário:
Data:
Tema da aula: investigação temática – análise do livro didático e resolução de 
questões do Enem/2007
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Objetivos
Geral: investigar e compreender o que pensam os envolvidos sobre a temática 
“Eletromagnetismo e Tópicos de Ondulatória”, tendo como pano de fundo a pro-
blemática energética e o aquecimento global, para com isso abrir caminho e proble-
matizar as implicações das relações CTSA.
Específi cos:
–  investigar o pensar dos envolvidos sobre: a importância do livro didático no pro-

cesso ensino/aprendizagem na disciplina de Física;
–  investigar o pensar dos envolvidos tendo como parâmetro algumas provocações 

advindas de questões do Enem/2007 e que podem nos informar o grau de enten-
dimento inicial dos alunos sobre as questões energéticas e o aquecimento global.

Cronologia: 100 minutos.
Procedimentos Metodológicos:
– perguntar, problematizar e orientar os alunos.
Recursos didáticos:
Livro didático; prova do Enem/2007; quadro verde e giz.
Organização do ambiente de ensino-aprendizagem

Atividades:
– Problematização inicial 
Ler o texto:
“Álcool, crescimento e pobreza”
O lavrador de Ribeirão Preto recebe em média R$ 2,50 por tonelada de cana cor-
tada. Nos anos 80, esse trabalhador cortava cinco toneladas de cana por dia. A me-
canização da colheita o obrigou a ser mais produtivo. O corta-cana derruba agora 
oito toneladas por dia. O trabalhador deve cortar a cana rente ao chão, encurvado. 
Usa roupas mal-ajambradas, quentes, que lhe cobrem o corpo, para que não seja 
lanhado pelas folhas da planta. O excesso de trabalho causa a birola: tontura, des-
maio, cãibra, convulsão. A fi m de aguentar dores e cansaço, esse trabalhador toma 
drogas e soluções de glicose, quando não farinha mesmo. Tem aumentado o núme-
ro de mortes por exaustão nos canaviais. O setor da cana produz hoje uns 3,5% 
do PIB. Exporta US$ 8 bilhões. Gera toda a energia elétrica que consome 
e ainda vende excedentes. A indústria de São Paulo contrata cientistas e enge-
nheiros para desenvolver máquinas e equipamentos mais efi cientes para as usinas 
de álcool. As pesquisas, privada e pública, na área agrícola (cana, laranja, eucalipto 
etc.) desenvolvem a bioquímica e a genética no país.
Fonte: Folha de S. Paulo, 11/3/2007. Veiculado no Enem/2007 (com adaptações 
e grifos nossos).
Lido o texto, pedir que alguém comente o seu conteúdo:
– Organização do conhecimento:
1 –  Fazer apresentação, discussão e análise do livro didático de Física que será uti-

lizado com os envolvidos durante o ano letivo (40 minutos).
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2 –  Os alunos resolveram questões do Enem/2007, sendo que elas envolvem algu-
mas implicações CTSA levantadas nas aulas anteriores (50 minutos).

   Obs.: a modifi cação que fi zemos nas questões do Enem/2007 se refere tão so-
mente à justifi cativa que o aluno deverá dar a resposta que apontou.

– Questão 40 – Enem/2007 – amarela – (modifi cada).
Nos últimos 50 anos, as temperaturas de inverno na península antártica subiram 
quase 6 °C. Ao contrário do esperado, o aquecimento tem aumentado a precipi-
tação de neve. Isso ocorre porque o gelo marinho, que forma um manto imper-
meável sobre o oceano, está derretendo devido à elevação de temperatura, o que 
permite que mais umidade escape para a atmosfera. Essa umidade cai na forma de 
neve. Logo depois de chegar a essa região, certa espécie de pinguim precisa de solos 
nus para construir seus ninhos de pedregulhos. Se a neve não derrete a tempo, eles 
põem seus ovos sobre ela. Quando a neve fi nalmente derrete, os ovos se encharcam 
de água e goram.

Fonte: Scientifi c American Brasil, ano 2, no 21, 
2004, p.80 (com adaptações).

A partir do texto acima, analise as seguintes afi rmativas:
I. O aumento da temperatura global interfere no ciclo da água na península an-

tártica.
II.  O aquecimento global pode interferir no ciclo de vida de espécies típicas de 

região de clima polar.
III.  A existência de água em estado sólido constitui fator crucial para a manuten-

ção da vida em alguns biomas.
  É correto o que se afi rma
  a)  apenas em I; b) apenas em II; c) apenas em I e II; d) apenas em II e III; 

e) em I, II e III.
Justifi que a sua resposta:

– Questão 47 – Enem/2007 – amarela (modifi cada).
O uso mais popular de energia solar está associado ao fornecimento de água quente 
para fi ns domésticos. Na fi gura ao lado, é ilustrado um aquecedor de água cons-
tituído de dois tanques pretos dentro de uma caixa termicamente isolada e com 
cobertura de vidro, os quais absorvem energia solar.
Nesse sistema de aquecimento,
a) os tanques, por serem de cor preta, são maus absorvedores de calor e reduzem as 

perdas de energia.
b) a cobertura de vidro deixa passar a energia luminosa e reduz a perda de energia 

térmica utilizada para o aquecimento.
c) a água circula devido à variação de energia luminosa existente entre os pontos 

X e Y.
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d) a camada refl etiva tem como função armazenar energia luminosa.
e) o vidro, por ser bom condutor de calor, permite que se mantenha constante a 

temperatura no interior da caixa.
Justifi que a sua resposta:

vidraças duplas

tanques
pintados
de preto

camada refl ectiva

água 
quente

água fria

Fonte: A. Hinrichs e M. Kleinbach. Energia e meio ambiente. São Paulo: 
Thompson, 3a ed., 2004, p.529 (com adaptações).

– Aplicação do conhecimento:
Com os subsídios dos três vídeos apresentados e o fi lme Ilha das Flores, trabalha-
dos em aulas anteriores, a lista de objetos citados e classifi cados pelos envolvidos e 
as discussões em sala de aula, solicitar aos alunos que justifi quem as respostas para 
cada uma das questões da prova do Enem/2007.

Avaliação: será satisfatório se os alunos conseguirem justifi car as suas respostas, 
relacionando temas: como efeito estufa e aquecimento global com implicações 
energéticas e socioambientais.

As evidências destacadas nos três vídeos e no fi lme Ilha das Flores, de 
Jorge Furtado, foram tratadas pelos alunos do Ensino Médio (e por que 
não dizer pelos acadêmicos/estagiários também) sob o ponto de vista mais 
interpretativo, a partir do que propunha o Plano de Aula representado na 
atividade “X”; mas sobre os mesmos vídeos e o fi lme, o tratamento não foi 
esse na atividade “Y”. Nesta, a objetividade das questões do Enem (2007) 
suscitaram o interesse mais direto dos alunos do Ensino Médio sobre o que 
pensam das aulas de Física, principalmente em se tratando da investiga-
ção temática – que para alguns desses alunos e pelos acadêmicos-estagi-
ários tem sido rotulada como perda de tempo ou algo muito próximo dis-
so, com justifi cativas de ambos os lados, pois de alunos do Ensino Médio 
aparecem indagações tais como: Quando vai começar o conteúdo de Física?, 
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ou [...] o professor está enrolando, e por que não começa logo?, e, por parte 
dos acadêmicos/estagiários apareceram exclamações favoráveis a essa li-
nha de raciocínio dos alunos do Ensino Médio, tais como: Os alunos querem 
que eu comece logo com o conteúdo!, ou Eles querem questões que caem no 
vestibular!.

Ambos os sujeitos se sentem aparentemente mais seguros quando são 
colocados à frente de uma situação tradicionalmente conhecida – uma pro-
va, como a do Enem. Isso é só aparente, porque a dimensão de questões 
como aquelas destacadas na atividade “Y”, de fácil tratamento matemático, 
levam ambos – alunos do Ensino Médio e acadêmicos/estagiários – para 
uma difi culdade de posicionamento, quando tais questões propostas solici-
tam justifi cativas e até tomadas de posição. Daí a razão da modifi cação que 
nelas fi zemos, pedindo a justifi cativa para cada questão.

É nesse momento que ambos precisam despir-se das concepções equi-
vocadas arraigadas sobre o processo ensino-aprendizagem. É um momen-
to em que eles são colocados em uma situação paradoxal: se por um lado 
admitem que o tempo dado à condução da investigação temática deve dar 
lugar ao início do conteúdo, até mesmo com urgência, sob a alegação de que 
os alunos do Ensino Médio possam ter êxito nas suas avaliações (provas 
como as do Enem); por outro, por que é que avaliações como a do Enem 
precisam ser pensadas de acordo com o que se procedeu desde o início até o 
presente momento na investigação temática?

Resultados e considerações fi nais

A realização da investigação temática culmina com a construção da(s) 
rede(s) conceituais prévias das temáticas de Física a serem ensinadas/
aprendidas no Ensino Médio, tendo como fundamento a escolha de um (ou 
mais) objeto técnico, objetivando transformá-lo em equipamento gerador 
(De Bastos, 1995; Mion; Angotti, 2001), sob critérios objetivos de seleção 
de tal objeto.

Finalizadas essas atividades nessas seis semanas, foi possível confi gurar 
as redes conceituais prévias, cada uma parametrizada por um objeto téc-
nico diferente. A seguir, traremos apenas uma fi gura, mas que retrata as 
redes conceituais construídas pelos acadêmicos/estagiários, sob orientação 
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do professor supervisor de estágio, a partir das atividades de investigação 
temática desenvolvidas. É preciso dizer que as redes conceituais são deno-
minadas prévias porque entendemos que a investigação temática continua 
sendo em cada aula, em cada atividade educacional planejada, desenvolvida 
e analisada semanalmente, bimestralmente e no decorrer do ano letivo, mas 
também por considerarmos o fato de que durante a ação (Strauss, 1999) 
podem ser gerados alguns desdobramentos que requerem e, portanto, au-
torizam a se fazer, mudanças no desenvolvimento da rede – é a mudança do 
curso da ação, fazendo com que se reconstrua a história da própria prática.

Figura 2 – Rede conceitual prévia para a temática “Eletromagnetismo e Tópicos de Ondu-
latória”.

A fi gura 2 apresenta um número grande de conceitos e fenômenos físi-
cos, além dos conteúdos mínimos, mas não apresenta a equivalência neces-
sária com interesses à problematização das implicações da relação CTSA. 
Do mesmo modo, não são mostrados detalhamentos sobre as implicações 
dessa relação, mesmo tendo sido solicitado isso, ou seja, apresentam-se de 
modo pontual alguns elementos, como: impacto ambiental, telefonia celu-
lar, transmissão de TV, conta de luz e economia familiar. Isso é um indi-
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cativo de que as linhas e malhas da rede conceitual podem e precisam ser 
alteradas no curso da ação (Strauss, 1999), o que é permitido na formação 
docente do ponto de vista epistemológico, justifi cando assim a terminolo-
gia “prévia” para a rede conceitual. Então, planejar a investigação temática 
em Física sob o foco da problematização das implicações da relação CTSA, 
mas desprovida de tal investigação da obtenção de uma rede conceitual 
como resultado dessa vivência, seria conjeturar no vazio, descaracterizada, 
portanto, de um suporte epistemológico.

A construção dessas redes conceituais (prévias) tem apresentado impor-
tantes indicativos: (a) no Estágio Curricular Supervisionado em Ensino de 
Física é a primeira vez que os licenciandos têm contato e iniciam o apren-
dizado de como fazê-las durante sua vivência no curso de licenciatura; (b) 
de modo similar, é revelado por eles que também é nessa disciplina que 
questões de natureza tecnológica e socioambientais são tensionadas em sua 
formação docente.

Defendemos que a relevância da investigação temática para a formação 
inicial do professor de Física é indispensável, se o professor incorpora uma 
visão crítica de Educação. E, incorporada essa visão de educação, é impen-
sável omitir-se da responsabilidade de problematizar as implicações da re-
lação CTSA.
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