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1 - Objetivos da pesquisa e retomada dos saberes docentes para 
o ensino de Física 

 

 

Eder Pires de Camargo 



Objetivos da pesquisa

Enfoque geral

No contexto do ensino de Física para alunos com deficiência visual, 
um fator fundamental a ser desvelado refere-se ao conhecimento de 
atitudes e ações docentes dentro das práticas educacionais de Física 
que envolvem alunos com a citada deficiência. Em outras palavras, 
que funções e responsabilidades são designadas aos professores que 
lecionam Física para alunos com deficiência visual? Como deve pro-
ceder em sua prática um docente de Física que tenha em sua sala de 
aula alunos cegos ou com baixa visão? ou seja, como ele deve conduzir 
suas aulas? Em síntese, como ele deve se portar em um ambiente no 
qual haja a presença de alunos com deficiência visual e a de alunos sem 
a referida deficiência?

Questões como essas parecem afligir a maioria dos professores de 
Física, que quando surpreendidos pela presença de um aluno cego 
ou com baixa visão em sua sala de aula são levados a se interrogar 
acerca de problemas como: o que fazer? Como essa pessoa vai de-
senvolver essa atividade? Como ele vai fazer para copiar a matéria? 
será que ele tem capacidade para aprender? Não seria melhor ele 
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estudar numa escola especializada onde só existam alunos deficientes 
visuais como ele?

a partir dos problemas colocados, tenho o objetivo de apresentar 
um delineamento acerca dos elementos relativos aos saberes docentes 
a serem desenvolvidos junto ao professor de Física, a fim de que ele 
se encontre capacitado para a condução de atividades de ensino de 
Física que contemplem não só as especificidades dos alunos videntes, 
como também as dos alunos com deficiência visual. o entendimento 
de “saber docente” que indico neste livro é aquele apresentado por 
Carvalho e gil-Peres (1994), no qual a prática docente fundamenta-se 
na relação entre saberes conceituais e metodológicos, em que o primeiro 
se refere ao conhecimento conceitual dos conteúdos a serem ensinados, 
e o segundo, às formas de transposição dos conteúdos conceituais 
em conteúdos de ensino, ou ainda, nos procedimentos com que um 
determinado conteúdo é trabalhado em sala de aula.

Para tanto, intervi no ano de 2005 na formação de novos professo-
res que cursavam Licenciatura em Física na Universidade Estadual 
Paulista (Unesp, campus de Bauru), proporcionando em tal interven-
ção o contato entre esses novos professores e conteúdos nas áreas de 
ensino-aprendizagem, ensino de Física, ensino de Física no contexto 
da deficiência visual, inclusão da pessoa com deficiência, bem como 
um contato direto por meio de estágios práticos entre esse futuro pro-
fessor e alunos com deficiência visual matriculados na rede pública de 
ensino de Bauru (sP). 

Voltando à temática dos saberes docentes, detalho na sequência 
aqueles indicados por Carvalho e gil-Peres (1994). Espero que os 
saberes identificados neste livro atuem como complemento aos ex-
plicitados neste capítulo. 

Ruptura com visões simplistas sobre  
o ensino de ciências 

de acordo com Carvalho e gil-Peres (1994), quando professores 
em exercício e em formação são questionados acerca do que se necessita 
saber e saber fazer no contexto da prática educacional em ciências, as 
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respostas são bem simples e não incluem muitos dos conhecimentos 
que a pesquisa em ensino de ciências destaca como centrais. Esse fato 
pode ser interpretado como expressão de uma visão espontânea do 
ensino, concebido como algo fundamentalmente simples, ou seja, a 
atuação docente estaria relacionada somente a um bom conhecimento 
da matéria, elementos ligados à prática de sala de aula e certos conhe-
cimentos psicopedagógicos. 

É evidente que saber a matéria de ensino, ter experiências práticas 
de sala de aula, bem como possuir conhecimentos psicopedagógicos são 
indispensáveis a uma boa atuação docente. o que destaco neste tópico 
refere-se ao fato de que esses saberes são concebidos pelos docentes de 
forma acrítica, resultado de uma tradição de “como se ensinar”. Na 
sequência, abordo saberes docentes que incluem os conhecimentos 
aqui apontados; entretanto, de uma forma crítica e articulada entre 
si e a prática. 

Conhecer a matéria a ser ensinada 

Esse saber relaciona-se com as seguintes variáveis: (a) conhecer os 
problemas que originaram a construção dos conhecimentos científi-
cos; (b) conhecer a forma como os cientistas abordam os problemas, 
as características mais notáveis de sua atividade e os critérios de 
validação e aceitação das teorias científicas; (c) conhecer as interações 
ciência/tecnologia/sociedade/ambiente associadas à construção de 
conhecimentos científicos; (d) ter conhecimento dos desenvolvimentos 
recentes da ciência e de suas perspectivas, para poder comunicar uma 
visão dinâmica e aberta desse campo de conhecimento; (e) saber sele-
cionar conteúdos adequados que deem uma visão adequada da ciência 
e que sejam acessíveis e interessantes aos alunos; (f) estar preparado 
para aprofundar os conhecimentos e para adquirir novos (Carvalho; 
gil-Peres, 1994).
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Questionar as ideias docentes de “senso comum” 
sobre o ensino e aprendizagem das ciências

Tal saber relaciona-se com as seguintes variáveis: (a) questionar a 
visão simplista do que é a ciência e o trabalho científico; (b) questionar 
a redução habitual do aprendizado das ciências aos conteúdos concei-
tuais e procedimentais esquecendo aspectos históricos, sociais etc.; (c) 
questionar o caráter “natural” do fracasso generalizado dos discentes 
nas disciplinas científicas; (d) questionar a atribuição de atitudes ne-
gativas em relação à ciência e sua aprendizagem a causas externas ao 
processo de ensino; (e) questionar o autoritarismo explícito ou implícito 
da organização escolar; (f) questionar o clima generalizado de frustração 
associado à atividade docente; (g) questionar a ideia de que ensinar é 
fácil, bastando alguns conhecimentos científicos, experiência, questão 
de ter “didática” (Carvalho; gil-Peres, 1994). 

Adquirir conhecimentos teóricos sobre a 
aprendizagem das ciências 

Esse saber está ligado às seguintes variáveis: (a) reconhecer a 
existência de concepções alternativas difíceis de serem substituídas 
por conhecimentos científicos, a não ser mediante uma mudança 
conceitual e metodológica; (b) saber que os alunos aprendem signi-
ficativamente construindo conhecimentos, o que exige aproximar a 
aprendizagem de ciências das características do trabalho científico; 
(c) saber que os conhecimentos são respostas a questões, o que im-
plica propor a aprendizagem a partir de situações problemáticas de 
interesse para os alunos; (d) conhecer o caráter social da construção 
de conhecimentos científicos e saber organizar a aprendizagem de 
forma consequente; (e) conhecer a importância que possuem, na 
construção dos conhecimentos científicos, o ambiente da sala de aula 
e o das escolas, suas expectativas (do professor) com o progresso dos 
alunos (Carvalho; gil-Peres, 1994). 
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Saber analisar criticamente o ensino tradicional 

o presente saber está ligado às variáveis sequentes: (a) conhecer as 
limitações dos habituais currículos enciclopédicos e, ao mesmo tempo, 
reducionistas. Levar em conta que a construção de conhecimentos 
precisa de tempo; (b) conhecer as limitações da forma habitual de in-
troduzir conhecimentos que negligenciam as concepções alternativas 
dos alunos e se fundamentam em tratamentos puramente operativos; 
(c) conhecer as limitações dos trabalhos práticos habitualmente 
propostos que se fundamentam numa visão deformada do trabalho 
científico; (d) conhecer as limitações dos simples exercícios repetitivos; 
(e) conhecer as limitações das formas de avaliação habituais que são 
terminais e preocupam-se em avaliar conteúdos de natureza conceitual 
e procedimental; (f) conhecer as limitações das formas de organização 
escolar distantes das que podem favorecer um trabalho de pesquisa 
coletivo (Carvalho; gil-Peres, 1994). 

Saber preparar atividades capazes de gerar uma 
aprendizagem efetiva

Esse saber está relacionado às seguintes variáveis: (a) propor situa-
ções problemáticas que sejam acessíveis, gerem interesse e proporcio-
nem uma concepção preliminar da tarefa; (b) propor aos discentes o 
estudo qualitativo das situações problemáticas e a tomada de decisões 
para estabelecer problemas precisos; (c) orientar o tratamento cientí-
fico dos problemas propostos – a invenção de conceitos e emissão de 
hipóteses, a elaboração de estratégias de resolução para contrapor as 
hipóteses à luz do corpo de conhecimentos de que se dispõe, a resolução 
e análise dos resultados comparando-os com os obtidos por outros 
grupos de alunos e pela comunidade científica; (d) aplicar os novos 
conhecimentos em uma variedade de situações para tornar possível o 
aprofundamento desses, dando ênfase especial nas relações ciência/
tecnologia/sociedade/ambiente que demarcam o desenvolvimento 
científico (Carvalho; gil-Peres, 1994). 
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Saber dirigir o trabalho dos alunos 

Esse saber encontra-se relacionado às seguintes variáveis: (a) apre-
sentar as atividades de forma que os alunos sejam capazes de adquirir 
uma concepção global da tarefa e o interesse por ela; (b) facilitar o 
funcionamento dos pequenos grupos e os intercâmbios enriquecedores, 
dirigindo adequadamente as observações em comum e tomando deci-
sões fundamentadas no complexo contexto que compõe uma classe; 
(c) realizar sínteses e reformulações que valorizem as contribuições 
dos alunos e orientem devidamente o desenvolvimento da tarefa; (d) 
facilitar a informação necessária para que os alunos apreciem a validade 
de seu trabalho, abrindo-lhes novas perspectivas; (e) criar um bom 
clima de funcionamento da aula, sabendo que uma boa “disciplina” 
é o resultado de um trabalho interessante e de um relacionamento 
correto entre professor e alunos; (f) contribuir para o estabelecimento 
de formas de organização escolar que favoreçam interações frutíferas 
entre a aula, a escola e o meio exterior; (g) saber agir como especialista 
capaz de dirigir o trabalho de várias equipes de “novos pesquisadores”, 
enfatizando seu próprio interesse pela tarefa e pelos avanços de cada 
aluno (Carvalho, gil-Peres, 1994). 

Saber avaliar 

sobre esse saber encontramos as seguintes variáveis: (a) conceber 
e utilizar a avaliação como instrumento de aprendizagem que permita 
fornecer um feedback adequado para promover o avanço dos alunos 
(avaliação formativa). Também o professor deve considerar-se cor-
responsável pelos resultados que os alunos obtiverem; (b) ampliar 
o conceito e a prática da avaliação ao conjunto de saberes, destrezas 
e atitudes que interesse contemplar na aprendizagem das ciências – 
avaliar os alunos integralmente levando em conta a aprendizagem dos 
conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais; (c) introduzir, 
como instrumento de melhoria do ensino, formas de avaliação de sua 
própria tarefa docente contando com a participação dos alunos e de 
outros professores (Carvalho; gil-Peres, 1994). 
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Adquirir a formação necessária  
para associar ensino e pesquisa didática 

Em outras palavras, a atividade do professor e sua preparação sur-
gem como tarefas de uma extraordinária complexidade e riqueza que 
exigem associar de forma indissolúvel docência e pesquisa (Carvalho; 
gil-Peres, 1994). 

Enfoque específico

Objetivo (1) 

Trabalhar com os futuros professores a elaboração de atividades 
de ensino de Física que visem incluir o aluno com deficiência visual 
em uma sala de aula regular de Física. 

Em outras palavras, trabalhei com os futuros professores a elabo-
ração de atividades de ensino de Física. Esse trabalho visou estimular 
a problematização crítica do planejamento na perspectiva da inclusão, 
além de proporcionar momento de discussão acerca de referenciais de 
observação da realidade física complementares ao visual (Camargo, 
2000). 

Objetivo (2) 

Trabalhar com os futuros professores a construção de materiais ou 
equipamentos capazes de estabelecer interfaces não visuais entre os 
fenômenos estudados e os alunos com e sem deficiência visual.

Objetivo (3)

Proporcionar, ao futuro professor, condições para que ele utilize as 
atividades e os materiais que desenvolveu, isto é, para que realize um 
estágio de regência prático em salas de aula de Física que contemplem 
a presença de alunos com e sem deficiência visual.
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Objetivo (4)

organização dos dados: realizar a transcrição dos momentos de 
aplicação dos módulos de ensino de Física, realizar a catalogação de 
equipamentos desenvolvidos pelos licenciandos e definir as categorias 
para a realização da análise dos dados.

Objetivo (5)

analisar o processo de condução das atividades de ensino no qual 
o futuro professor foi submetido, e por meio de tal análise identificar 
viabilidades e dificuldades inerentes ao referido processo, e consequen-
temente, os principais saberes docentes que devem ser desenvolvidos 
junto ao professor de Física para o trabalho educacional em ambientes 
que contenham a presença de alunos com e sem deficiência visual.

Neste livro, apresento resultados provenientes da análise da con-
dução das atividades de ensino de Física pelos licenciandos da Unesp 
de Bauru (objetivos 4 e 5). dessa forma, complemento os resultados 
apresentados em Camargo (2006) – objetivos 1, 2 e 3. Na investigação 
mencionada, enfoquei resultados provenientes das análises do processo 
de planejamento das atividades de ensino de Física, pretendidas, na 
ocasião de seus planejamentos, como adequadas para suprir as neces-
sidades educacionais de alunos com e sem deficiência visual. 

No próximo capítulo, detalharei o processo de constituição dos 
dados, bem como apresentarei sinteticamente os resultados da inves-
tigação de Camargo (2006). Esse processo de investigação descreve 
um modelo formativo inicial que entendo como adequado para a 
preparação de professores com vistas a uma prática inclusiva de Física. 
deixo então, como uma primeira contribuição, a sugestão de aplicação 
do modelo junto a cursos de licenciatura em Física.




