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Introdução 

Constata-se na literatura um crescente número de pesquisas contem-
plando o ensino da Física Moderna e Contemporânea (FMC) (Ostermann 
e Moreira, 2000; Greca e Moreira, 2001). 

Algumas justifi cativas são apresentadas em defesa da introdução da 
FMC na educação básica. Dentre elas, que facilita a aprendizagem sub-
sequente da FMC; a possibilidade dos estudantes desenvolverem um en-
tusiasmo mais duradouro pela Ciência; a necessidade de que a FMC seja 
tratada como um elemento cultural (Shabajee e Postlethwaite, 2000). Com 
o intento de que toda a Física faça parte da formação cultural dos estudan-
tes, Carvalho e Zanetic (2004) defendem que a introdução da FMC na 
educação básica deverá ocorrer em articulação com a arte. Dentre outras 
possibilidades, o ensino de Física articulado com várias áreas do conheci-
mento favoreceria uma educação “problematizadora” e em sintonia com 
questões sociais mais amplas (Zanetic, 2005). Entretanto, diante da fre-

 1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência. Grupo de Pes-
quisa em Ensino de Ciências. Faculdade de Ciências, campus de Bauru, Universidade Esta-
dual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp).

 2 Docente do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação 
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 Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas.
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quente diminuição das horas-aulas de Física e da forma adotada para as 
atribuições de aulas pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, 
Zanetic (2006) argumenta que no início do século XX tem defendido uma 
postura bem mais urgente em relação ao ensino de Física. O autor assinala: 
“[...] eu diria que precisamos colocar a física de qualquer século na sala de 
aula antes que ela (a física na escola) acabe!” (p.41).

Já em 1987, Gil Pérez et al. defendiam que a FMC na educação básica 
poderia contribuir para os alunos adquirirem uma visão da Física articulada 
com uma perspectiva mais coerente acerca da natureza do trabalho científi co, 
principalmente superando a visão linear e cumulativa incorporada a ele. Vala-
dares e Moreira (1998) mencionam que, quando se trabalha com estudantes 
do Ensino Médio em uma perspectiva de vir a despertar o interesse para aspec-
tos do cotidiano, a ausência de fundamentos acerca da FMC mostra-se como 
um grande obstáculo. Logo, argumentam em defesa de a FMC ser incorpo-
rada às propostas curriculares do Nível Médio da educação básica brasileira.

Apesar das várias sugestões para se introduzir o ensino de tópicos da 
FMC na educação básica, é também consenso que ainda se necessita de 
muitas pesquisas em relação às abordagens e enfoques a serem desenvolvi-
dos, principalmente perante as difi culdades apresentadas pelos professores, 
conforme comentam Solbes et al. (2001).

Apesar das sugestões acima, no contexto brasileiro a introdução da FMC 
nas salas de aula parece não se alinhar às mesmas expectativas, apesar de 
evidências do crescimento de pesquisas na área (Monteiro e Nardi, 2007). 
Pesquisa realizada por Machado e Nardi (2003) junto a 24 professores de Fí-
sica, dos 39 que trabalham em escolas públicas de um município da Região 
Sul do Brasil, evidencia que apenas 29% deles frequentemente abordavam 
a FMC em salas de aula. Pesquisa semelhante foi realizada por Oliveira et 
al. (2007). Os autores ouviram as opiniões de dez professores de Física atu-
antes em um município da Região Sudeste do Brasil e, apesar de eles mos-
trarem-se favoráveis à introdução da FMC na educação básica, apenas três 
deles haviam abordado esporadicamente tópicos de FMC em suas aulas. 

Diante das várias proposições para que a FMC seja introduzida na edu-
cação básica, como também a partir da constatação de que alguns grupos 
de professores brasileiros não sendo infl uenciados pela proposta, apesar 
de denotarem um certo entusiasmo em relação a ela, na presente pesquisa 
analisaremos os discursos de um grupo de professores de Física de um mu-
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nicípio da Região Nordeste brasileira no tocante à mencionada proposta. 
Constatamos que nenhum deles contempla a FMC em suas aulas, apesar 
de acolherem a proposição. Assim, investigamos os impedimentos para os 
professores desempenharem o mencionado propósito. Investigamos ainda 
em que medida esses impedimentos encontram-se relacionados com o per-
fi l de racionalidade subjacente às respectivas formações profi ssionais.

A pesquisa: aspectos metodológicos

Para a construção do corpus da presente pesquisa, transformamos em 
discursos as falas que foram produzidas a partir de entrevistas realizadas 
com cinco professores de Física do Nível Médio. Para preservarmos a 
identidade dos professores, serão aqui nomeados de P1, P2, P3, P4 e P5, res-
pectivamente, seguindo a ordem da realização das entrevistas. Acerca do 
quantitativo de entrevistas, nos fundamentamos em Gaskel (2003), para o 
qual, quando as questões de pesquisa propostas pelo investigador são res-
pondidas, não se faz necessário entrevistas adicionais.

As entrevistas foram construídas e interpretadas a partir dos referenciais 
da análise do discurso da escola francesa, bem como de refêrencias da teoria 
crítica educacional e pelos referenciais da Física Moderna, notadamente da 
teoria quântica. Devido aos limites de espaço, esses referenciais serão acla-
rados à medida que procedermos com as análises.

Um dos critérios adotados para os professores participarem foi o de que 
tivessem concluído o curso de Física, na modalidade licenciatura.

Outro critério adotado para os professores participarem da pesquisa foi 
o de que tivessem concluído a sua formação a menos de cinco anos. Pressu-
púnhamos assim que as pesquisas sobre o ensino da FMC tivessem deixado 
marcas nos discursos dos respectivos professores. Em consonância, todos 
os professores entrevistados haviam concluído o curso a menos de três anos 
em uma universidade pública localizada em um Estado da Região Nordeste 
do Brasil.

Em relação às entrevistas, optamos pelas semipadronizadas. Segundo 
Ludke e André (1988), quando essa modalidade de entrevista é realizada no 
contexto educacional, possibilita uma quebra na hierarquia entre entrevis-
tador e entrevistado. No entendimento de Flick (2004), uma das vantagens 
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das entrevistas semipadronizadas é a possibilidade de que o entrevistado 
apresente subjetividades, as quais poderão ser exploradas na interação com 
o entrevistador.

As entrevistas foram conduzidas visando aclarar as questões de pesquisa 
mencionadas, como algumas outras que fazem parte de uma pesquisa maior. 
No entanto, as questões desdobraram-se em várias outras, muitas vezes ten-
do como guia as respostas apresentadas pelos professores. Neste sentido, os 
professores responderam alguns focos de questionamentos distintos.

Para a realização das entrevistas e a transformação em discursos, 
bem como para a posterior interpretação, utilizamos como referencial 
teórico-metodológico a análise de discurso da escola francesa (AD), origi-
nalmente organizada por Pêcheux e seguidores. Utilizamos ainda autores 
que se fundamentam em teorias críticas, tais como Freire, Habermas e ou-
tros. Esses referenciais estão sendo mencionados no texto à medida que in-
terpretamos os discursos dos futuros professores de Física.

Fizemos recortes nos textos produzidos a partir das entrevistas, para 
atendermos especifi cações das questões de pesquisa. 

Tendo em vista que os objetivos da pesquisa contemplam os processos 
formativos dos professores e não apenas os resultados, avaliamos que se 
trata de uma pesquisa qualitativa, conforme descrevem Bogdan e Biklen 
(1994). Tendo em vista as especifi cidades do grupo de professores partici-
pantes – mesmo curso e atuação, mesma época e universidade –, bem como 
pelos objetivos, avaliamos que a presente pesquisa segue os contornos do 
estudo de caso (Goldeberg, 1997).

As entrevistas foram transcritas e registradas integralmente. Gil (2003) 
alerta que a transcrição de uma entrevista nunca deverá sintetizar a fala, 
tampouco ser corrigida. A autora considera que essa fi delidade é imprescin-
dível, caso não se queira perder características centrais da fala. Em nossos 
propósitos, com o intento de transformar a fala em discurso.

Os lugares sociais ocupados pelos professores: o 
contexto da produção dos discursos

Na matriz curricular da licenciatura em Física cursada pelos licencian-
dos que participaram da presente investigação, existem duas componentes 
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curriculares obrigatórias contemplando a FMC: Física Moderna e Estrutu-
ra da Matéria, com sessenta e 65 horas-aula, respectivamente.

Além das componentes curriculares obrigatórias, os professores cursa-
ram componentes curriculares optativas que contemplavam a Física Moder-
na em outra universidade (B). Os professores P1 e P2 cursaram Estrutura da 
Matéria I e II, cujas programações se assemelhavam às componentes obriga-
tórias, Física Moderna e Estrutura da Matéria. Os professores P1 e P2 tam-
bém cursaram na universidade B as componentes curriculares Física Ma-
temática e Mecânica Quântica, ambas com carga horária de 60 horas-aula.

Os professores P1 e P2, cursaram em outra universidade Estrutura da 
Matéria I e II, as quais, em termos de programação, assemelhavam-se às 
componentes curriculares Física Moderna e Estrutura da Matéria, ofereci-
das pela universidade em que esses professores eram alunos regulares. Os 
professores P1 e P2 também cursaram na universidade B, Física Matemática 
e Mecânica Quântica, ambas com carga horária de 60 horas-aula.

Acrescentamos que mesmo antes da conclusão da formação bási-
ca, três dos cinco professores entrevistados (P3, P4 e P5) já atuavam como 
professores de Física e de Ciências no vível fundamental. 

Os impedimentos para os professores introduzirem a 
FMC na educação básica

Interpretamos nos discursos de todos os professores que estes atribuem 
relevância ao ensino da FMC na educação básica. No entanto, a mencio-
nada Física não é contemplada em nenhum dos planejamentos de ensino. 
Logo, há um descompasso entre as proposições dos pesquisadores que de-
fendem que a FMC seja introduzida na educação básica, a exemplo de Gil 
et al. (1987), Valadares e Moreira (1998) e vários outros, e as possibilidades 
dos professores entrevistados.

Quais seriam os impedimentos para os professores não incluírem a 
FMC em seus planejamentos de ensino, haja vista que eles consideram a 
mencionada proposição relevante? Na presente seção, focamos a interpre-
tação dos discursos que fornecem algumas pistas. 

O professor P1, por exemplo, alegou o reduzido tempo disponibilizado 
às aulas de Física. Menciona: “Temos muitos conteúdos e pouco tempo. 
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[...] Não vejo como fazer isso. [...] São duas aulas por semana... Ai não é 
possível trabalhar a Física Moderna, porque nem terminamos a programa-
ção completa da Física Clássica. [...] Sem falar nas defi ciências que os alu-
nos chegam ao Ensino Médio”. (P1)

Percebemos no discurso acima evidências de que a FMC somente deve-
rá ser abordada após toda a programação da Física Clássica. Assim, a FMC 
não e percebida pelo professor P1 como tendo pressuposições distintas da 
Física Clássica.

Solicitado a idealizar um contexto em que o tempo para as aulas de Fí-
sica não fosse uma problemática, a FMC também não seria contemplada 
na programação de ensino do professor P1: “Olha. Não tenho como dizer 
agora. Preciso de um tempo pra pensar. Simples. Não dá pra você trazer 
aquele formalismo matemático da Física Moderna para o Ensino Médio.  
Veja Quântica, por exemplo. Como trabalhar uma função de onda com os 
alunos do Ensino Médio? Ele não sabe nem o que é uma grandeza comple-
xa. [...] É isso. É muito abstrato pra eles” (P1).

Evidencia-se no discurso do professor P1 uma compreensão da FMC 
restrita ao seu formalismo matemático. Teria sido a formação desse pro-
fessor restrita a ênfases nesse formalismo, sem uma discussão dos aspectos 
epistemológicos e ontológicos subjacentes? Buscaremos aclarar este ques-
tionamento na próxima seção.

A perspectiva de a FMC ser trabalhada pelo professor em uma pers-
pectiva restrita ao seu formalismo matemático inviabiliza a possibilidade 
de construção de um ensino em sintonia com questões sociais mais amplas 
(Zanetic, 2005), como também ser abordada em articulação com a cultura, 
conforme sugerem Carvalho e Zanetic (2002).

O fator tempo também foi alegado pelo professor P5 como principal im-
pedimento para a introdução da FMC em suas aulas de Física: “O tempo 
não é sufi ciente nem pra trabalhar a Física Clássica [...] e com as difi culda-
des dos alunos, a gente não consegue avançar muito, aí não da pra terminar 
a Física Clássica” (P5).

Solicitado a discorrer sobre uma possível estratégia para introduzir a 
FMC nas aulas de Física, o professor P5 se diz sem sugestão: “Como ainda 
não trabalhei a Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio, prefi ro 
não opinar no momento” (P5).



ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA I 151

Mencionando a ausência de experiência em relação ao ensino da FMC 
na educação básica, o professor P5 despreza a necessidade de uma formação 
adequada e não da experiência em si. Isso evidencia que os processos for-
mativos não foram necessários para uma refl exão em torno das necessidades 
em sala de aula, postura essa tão característica da racionalidade técnica.

O professor P3 mostra-se reticente em relação à introdução da FMC 
nas aulas de Física. Alega não ter tido formação necessária, haja vista ser 
uma Física que requer um pouco mais de abstração. Ao contrário, na Física 
Clássica, quando o professor não possui um conhecimento satisfatório, po-
derá fazer um resumo dos livros didáticos utilizados. Com a FMC, acredita 
ele que essa estratégia seja inválida: “Com as aulas que tive, fi ca difícil até 
me situar. Pelo menos agora [...] Sem condições. Simplesmente isso. [...] 
não sei como seria. Por onde começar? Quais os conteúdos? Não faço a mí-
nima ideia” (P3).

Reportando-se a uma abordagem específi ca em uma componente cur-
ricular, comenta: “Por exemplo, naquele capítulo que fala da equação de 
Schrödinger... você usa EDP, EDO, encontra aquelas constantes. Se tirar 
os cálculos, o que fi ca? Nada” (P3).

Percebe-se nos discursos dos professores que durante as respectivas for-
mações foram contemplados, direta ou indiretamente4, com abordagens da 
teoria quântica que trazem as marcas do programa pedagógico de Feynman 
et al. (1965). A adoção desse formalismo parece não ter contribuído para 
que os professores entrevistados tenham construído uma visão conceitual, 
epistemológica e ontológica satisfatória da mencionada física. Isso resulta 
na impossibilidade de procederem com adequações pertinentes para con-
templarem a FMC no nível médio da educação básica.

Freire (2006) discute as difi culdades de um professor que teve sua for-
mação pautada na memorização mecânica e repetição de ideias em tornar-se 
um professor crítico, tendo em vista que não percebe nenhuma relação des-
se conhecimento memorizado com as estruturas que necessitam ser ques-
tionadas. Esse conhecimento não ressoa com os conhecimentos necessários 
à emancipação.

 4 Na verdade, a abordagem de Feynman et al. (1965) foi pouco utilizada nos cursos de MQ. 
Uma das razões precípuas é que ela não atendia às necessidades de um curso instrumental. 
Dizia-se, muito frequentemente, que ela era boa para quem já soubesse MQ, mas não para 
introduzir esta disciplina a principiantes.
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O professor P5 também atribui às defi ciências da sua formação a impos-
sibilidade de introduzir a FMC nas aulas de Física.

O descompasso entre as sugestões dos pesquisadores acerca da urgen-
te necessidade de introduzir-se o ensino da FMC na educação básica e as 
impossibilidades dos professores de Física aqui entrevistados em fazê-lo 
assemelha-se às constatações de Almeida (2003) acerca da leitura das reco-
mendações da academia, endereçada ao professor de Física da educação bá-
sica brasileira. Ou seja, dizem aos professores o que deverá ser feito, porém, 
não se considera as reais condições a que estes encontram-se submetidos 
para fazê-lo, tampouco o signifi cado de tais proposições.

Diante do contexto acima, analisaremos nos discursos dos professores 
entrevistados as marcas das diretrizes que permearam a formação deles, es-
pecifi camente no tocante ao ensino da FMC.

As marcas da racionalidade técnica na formação dos 
professores 

Devido às evidências nos discursos dos professores que os impedimen-
tos em introduzir a FMC em suas programações curriculares estariam as-
sociadas a restrições das respectivas formações profi ssionais, passemos a 
interpretar os discursos relacionados.

Sobre o ensino da FMC na educação básica, o professor P2 menciona 
que não ocorreu nenhuma abordagem sobre essa possibilidade. Mencio-
na: “Como falei, não sei se existem técnicas mais atuais, dentro da área de 
educação, dentro dessa área pedagógica, mostrando como ela pode ser tra-
balhada essa parte de Física Moderna, como ela pode ser exposta, como ela 
pode ser contextualizada, como pode ser abordada em sala de aula. Real-
mente eu desconheço. Talvez até exista” (P2).

No discurso do professor P2, perpassa a concepção de estratégias de en-
sino como uma técnica. Esta deveria ter sido abordada pelos professores da 
área pedagógica. Neste discurso, ecoa uma concepção de que caberia à área 
pedagógica a técnica do como ensinar?

Em oposição à perspectiva de que os professores sejam formados como 
sendo técnicos, Silva (2004) assinala:
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[...] os professores e as professoras não podem ser vistos como técnicos e buro-
cratas, mas como pessoas envolvidas nas atividades da crítica e do questiona-
mento, a serviço do processo de emancipação e libertação (p.54-55).

Atribuir à área pedagógica e à educação o papel de apresentar técnicas de 
exposição da FMC para estudantes da educação básica perpassa uma voz 
sem nome, conforme pontuado por Orlandi (2002), a qual traz as marcas de 
uma matriz curricular estruturada em disciplinas de conteúdos específi cos e 
disciplinas pedagógicas, sendo estes desenvolvidos com abordagens e pro-
pósitos distintos. Assim, incorpora uma visão de currículo ainda permeada 
pelo modelo “3 + 1”, que, conforme Pereira (2000), foi legalizado no Brasil 
no fi nal da década de 1930 para os cursos de pedagogia.

Rosa e Schnetzler (2003) mencionam essa separação entre disciplinas 
chamadas de conteúdos específi cos e disciplinas pedagógicas, trabalhadas 
sem relação entre si, como uma infl uência da racionalidade técnica na for-
mação de professores. 

Visando a superação do predomínio da racionalidade técnica do ensi-
no, uma alternativa que se mostra entre teóricos críticos é a adoção de uma 
racionalidade que favoreça o diálogo entre os participantes e a problemati-
zação do conhecimento por estes (Hermann, 1999; Muhl, 2003a; 2003b). 
Esses autores fundamentam-se em conceitos da racionalidade comuni-
cativa habermasiana, na qual a comunicação livre de imposições entre os 
membros de uma organização é condição sine qua non para a emancipação 
(Habermas, 1973; 1990).

No discurso dos professores, emergem aspectos relacionados com as 
posturas adotadas pelos professores formadores. Reportando-se às aulas de 
Mecânica Quântica, por exemplo, o professor P2 menciona:

As aulas eram expositivas. É... sempre expositivas. O quadro era usado em 
excesso. Assim, muitas equações, muitas defi nições. É, a gente sente também a 
questão da explicação. Por mais que o professor saiba, mas, há a difi culdade em 
transmitir aquele conhecimento. [...] São conceitos totalmente abstratos. Não 
é uma coisa que você visualiza. Faz parte do micro.... E uma coisa totalmen-
te abstrata, certo? [...] Como que ele poderia demonstrar o comportamento da 
partícula através do spin? [...] A disciplina se resumia nisso (P2).

Percebe-se no discurso do professor P2 que nas aulas de Mecânica Quân-
tica ele priorizava a apresentação do formalismo matemático, em detrimen-
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to das considerações epistemológicas e ontológicas subjacentes ao objeto 
do conhecimento. Esse formalismo, conforme mencionado anteriormente, 
parece-nos ter se tornado a percepção predominante dos professores P1 e 

P2 em relação ao ensino de conceitos da teoria quântica na educação básica. 
Ou seja, o ensino da teoria quântica, em particular, restingir-se-ia ao for-
malismo matemático ao qual os professores foram submetidos nas respec-
tivas formações. Com a impossibilidade de reproduzir esse formalismo no 
nível médio, também a impossibilidade contempla os conceitos da teoria 
quântica. 

Em relação ao contexto das aulas de Mecânica Quântica, percebe-se que 
o sujeito do conhecimento não é o foco dos professores formadores. Tal pos-
tura contrapõe a concepção freireana para a qual ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar possibilidades à construção deste pelos envolvidos 
nas interações de ensino e aprendizagem. Assim, trabalhar-se na perspec-
tiva da construção do conhecimento faz-se necessário à interação dialógica 
entre os participantes do contexto educacional, respeitando-se nessa intera-
ção a condição de cada participante (Freire, 2006).

Ampliando as evidências de que a componente curricular Mecânica 
Quântica foi conduzida em uma perspectiva pautada na racionalidade téc-
nica, faremos recortes na fala do professor P2

5 acerca das respectivas avalia-
ções de aprendizagem ocorridas ao longo do curso.

Basicamente, as listas de exercícios e as provas ao fi nal de cada unidade. [...] 
Se não fossem as listas, não dava pra fazer as provas. [...]. É que as questões da 
prova eram semelhantes às das listas; às vezes, até bem mais fáceis. Só que a 
gente tinha uma semana pra fazer as listas, e as provas, não (P2).

Percebemos no discurso do professo P2 que o professor formador que 
conduziu a mencionada componente curricular desenvolveu procedimen-
tos que se assemelham ao que Freire (2001) denomina de educação ban-
cária. Ou seja, a exposição dos conteúdos pelo professor, a memorização 
e a posterior devolução pelo aluno ao professor por meio das avaliações de 
aprendizagem.

 5 Os professores P1 e P2 foram contemporâneos em relação às componentes curriculares 
cursadas. 
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Também se percebe no discurso dos professores P3, P4 e P5 que as avalia-
ções de aprendizagem requeriam apenas a reprodução dos conteúdos trans-
mitidos pelo professor, mesmo sem o entendimento pelo estudante.

Acerca do contexto da sua formação, o professor P3 reporta-se às aulas 
da componente curricular Estrutura da Matéria. Destaca que ocorreu ex-
cessivamente pautada em um formalismo matemático, sem que este tivesse 
um entendimento conceitual. Menciona:

[...] usamos um livro de Mecânica Quântica. Lá naquele capítulo que fala da 
equação de Schroedinger. É, você usa a EDP, a EDO, encontra aquelas constan-
tes. São os números quânticos. Se retirar os cálculos, o que fi ca? Nada! Acho que 
precisa entender como aquilo surgiu, a sua história. Eu nunca entendi aquele 
resultado como um número quântico. O que não consigo é associar esse número 
com a estrutura do átomo, assim como associo um elétron, uma órbita... (P3)

Evidencia-se assim no discurso do professor P3 que as aulas da compo-
nente curricular Estrutura da Matéria, à qual ele se refere não o possibilitou 
construir um entendimento minimamente satisfatório acerca de aspectos 
epistemológicos e até mesmo ontológicos de conceitos fundamentais da 
teoria quântica.

Questionado sobe a falta de entendimento  acerca dos conceitos da teoria 
quântica, o professor P3 assinala:

Não dava pra entender porque era tudo muito corrido, muito resumido. Um 
programa extenso, livros resumidos e provas pra fazer. Então fi cavam muitas 
dúvidas no meio em relação aos conteúdos (P3).

Interpretamos no discurso do professor P2 e P3 que a prioridade dos 
professores formadores não focava a aprendizagem dos estudantes, mas o 
cumprimento de uma programação de conteúdos. Ou seja, atitudes que são 
fundamentadas na racionalidade com relação aos fi ns. 

No tocante às abordagens feitas pelos professores formadores para in-
troduzirem a FMC nas futuras aulas de Física do nível médio, também 
identifi camos no discurso do professor P3 que essa possibilidade não foi 
trabalhada durante a formação básica.

Diante do perfi l predominante da formação dos professores entrevis-
tados, esboçamos os seguintes questionamentos: de que lugares falavam e 
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para quem falavam os docentes das componentes curriculares que contem-
plavam a FMC, haja vista que não demonstravam o entendimento que es-
tavam construindo a formação de professores de Física, mas de memoriza-
dores e reprodutores de um formalismo matemático? Onde estava o aspecto 
político do ensinar e do aprender tal qual tem ressaltado Freire ao longo da 
sua obra? 

Como poderia ter sido delineada a autonomia do professor de Física, a 
partir das abordagens mencionadas, para transformar e recriar o conheci-
mento? Percebemos no contexto das aulas e das avaliações de aprendiza-
gem daqueles estudantes, atuais professores de Física, as marcas de uma 
educação que Freire denomina ao longo da sua obra de educação bancária. 
Isso porque a ação permitida aos estudantes no contexto das interações em 
sala de aula foi a de guardar conhecimento e, posteriormente, devolvê-lo. 
Segundo Freire (2001), essa concepção de educação perpassa por uma dico-
tomia homens-mundo, e não uma relação do homem com o mundo. 

Pela perspectiva das abordagens nas aulas que contemplam a FMC – 
repetição dos conteúdos pelo docente, seguindo a mesma sequência dos 
livros didáticos, exercícios de fi xação e repetição destes pelos licenciandos 
nas avaliações –, questionamos de onde vem essa voz sem nome que deter-
mina que a estrutura das aulas de Física mantenha-se guiando a prática de 
gerações em todos os níveis de ensino. Apesar do aparente anonimato, essas 
determinações têm origem, conforme menciona Orlandi (2002).

Como um professor de Física que foi submetido ao padrão de formação 
acima poderá desenvolver estratégias no intuito de que, por meio da intro-
dução da FMC no Ensino Médio, possa desencadear situações que visam 
contribuir para uma educação científi ca crítica e emancipatória, tendo em 
vista que tal perspectiva foi suplantada da formação desse professor? 

Algumas considerações

Nas interpretações dos discursos dos futuros professores de Física, per-
cebemos que as vozes que defendem a introdução da FMC na educação 
básica não tem sido ouvidas pelo professores formadores, haja vista esta 
não ser uma questão tratada nas aulas para futuros professores de Física. 
Isso contraria a tendência mundial de que a FMC faça parte dos currículos 
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da educação básica, conforme demonstram Ostermann e Moreira (2000) e 
Greca e Moreira (2001). 

Além disso, a estrutura curricular do curso frequentado pelos 
professores entrevistados e as próprias aulas contemplando a FMC para os 
futuros professores foram pautadas em preceitos da racionalidade técnica, 
conforme especifi cações de Rosa Schnetzler (2003), como também as pró-
prias aulas e avaliações elaboradas pelos professores formadores.

Sem pretender generalizar as considerações acima, questionamos até 
que ponto os demais cursos de formação de professores de Física estão tra-
balhando a FMC em uma perspectiva que possibilite ao futuro professor 
introduzir aquela na educação básica, em uma perspectiva crítica em rela-
ção à ciência, à tecnologia, bem como quais as consequências sociais delas. 
Até que ponto as universidades, enquanto espaços de formação e difusão do 
saber, estão possibilitando que os professores de Física em exercício reela-
borem seus saberes acerca do ensino da FMC e conduzam suas práticas em 
uma perspectiva dialógica? Para a FMC adentrar as salas de aula da educa-
ção básica, certamente faz-se necessário que os pesquisadores considerem 
as reais condições dos professores da educação básica, como destacado por 
Almeida (2003), como também a própria estrutura curricular dos cursos de 
formação distanciem-se da racionalidade técnica. Conceitos da racionalida-
de comunicativa habermasiana e da ação comunicativa freireana mostram-
se como uma alternativa viável para iniciar-se esse debate.
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