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A linearização é responsável por uma imagem 

de ciência como algo não humano, muito 

superior às possibilidades dos mortais. A 

linearização da história apresenta a ciência 

como um produto a ser venerado, admirado à 

distância, fazendo com que estudantes 

adquiram um sentimento de inferioridade. Esse 

sentimento sugere a eles ser difícil demais a 

participação no desenvolvimento da ciência; 

nós somos os derrotados. Esse estado de coisas 

somente pode ser alterado se a história da 

física passar a fazer parte integrante e 

orgânica do seu ensino. (Rabilotta) Citação 

retirada de Peduzzi, Zylbersztajn, Moreira, 

1992, p. 241. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMO 

 

 

Nesta pesquisa foi discutido sobre a formação inicial dos professores de Física, fazendo uma 

análise investigativa desse processo nas vertentes epistemológica e didático-metodológica, 

ficando entendido melhor o cenário educacional atual. Nessa perspectiva, foi tido como 

referência alguns trabalhos que já foram publicados na área. Na realização de tal discussão, foi 

utilizado como concepções metodológicas de pesquisa a Engenharia Didática de Formação 

(EDF) e como metodologia de ensino, foi referendado nas sequências didáticas balizado diante 

de uma ação investigativa na formação inicial dos professores de física. Associada à História 

da Ciência (HC), esses referenciais permitiram analisar o desenvolvimento histórico-

epistemológico da formação inicial dos licenciandos do curso de física. Essa pesquisa permitiu 

a objetivação de analisar a Engenharia Didática de Formação na formação inicial dos 

professores de física. E mais especificadamente ter descrevido as concepções dos licenciandos 

no estágio supervisionado do curso de licenciatura de física da Universidade Regional do Cariri, 

concernentes ao componente didático-metodológico. Demonstrando os resultados sobre a falta 

de contato dos alunos com a HC, dificultando a interpretação dos textos trabalhados, como 

também, a perduração do senso comum sobre a inércia e as forças que atuam sobre um corpo 

em movimento. Desse modo, acredita-se que a sistematização discutida possa ser uma 

referência ao estudo e ensino de determinado tópico do contexto histórico-epistemológico-

didático, principalmente, para os futuros professores de física, no contexto da graduação. 

 

Palavras-chave: Ensino, Formação Inicial, Engenharia Didática, Professores de Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

In this research was discussed about the initial formation of physics teachers, making an 

investigative analysis of this process in the epistemological and didactic-methodological 

aspects, being better understood the current educational scenario. From this perspective, some 

works that have already been published in the area were taken as references. In the 

accomplishment of such a discussion, the Didactic Training Engineering (EDF) was used as a 

methodological conception of research and as a teaching methodology, it was endorsed in the 

didactic sequences marked before a research action in the initial formation of physics teachers. 

Associated with the History of Science (HC), these references allowed to analyze the historical-

epistemological development of the initial formation of the licenciandos of the course of 

physics. This research allowed the objectification of analyzing the Didactic Training 

Engineering in the initial formation of physics teachers. And more specifically have described 

the conceptions of the graduates in the supervised stage of the licentiate course of physics of 

the Regional University of Cariri, concerning the didactic-methodological component. 

Demonstrating the results on the lack of contact of the students with the HC, making difficult 

the interpretation of the texts worked, as well as the perduring of the common sense on the 

inertia and the forces that act on a body in movement. Thus, it is believed that the 

systematization discussed can be a reference to the study and teaching of a particular topic of 

the historical-epistemological-didactic context, especially for future physics teachers, in the 

context of graduation. 

 

Keywords: Teaching, Initial Formation, Didactic Engineering, Physics Teachers. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

Embora possamos considerar a criação dos cursos de arte e teologia no colégio jesuíta 

da Bahia (Real Colégio de Jesus), em 1572, como um marco do início da educação superior no 

Brasil, seu desenvolvimento ocorreu somente a partir de 1808, quando o rei D. João VI e a corte 

portuguesa transferiram-se de Portugal para o Brasil. Dessa data em diante, foram criados 

cursos para a formação de burocratas e de profissionais liberais (Direito, Medicina, Farmácia e 

Engenharia) necessários ao Estado, sob o modelo da Universidade de Coimbra, iniciando-se, 

também, as tentativas de reuni-los em uma universidade (CUNHA, 1986; RIBEIRO JR., 2001). 

Os professores das primeiras escolas superiores brasileiras foram inicialmente trazidos 

de universidades europeias. Com a expansão dos cursos superiores, ocorrida especialmente 

após a Proclamação da República, o corpo docente precisou ser ampliado e passou a ser 

procurado por seus profissionais renomados, com sucesso nas atividades que desenvolviam. 

Como nos informa Masetto (1998, p. 11), os professores, em sua maioria, eram 

convidados e sua tarefa era a de ensinar seus alunos, geralmente provenientes da elite, a serem 

tão bons profissionais quanto eles. Nesse contexto, ressalta o autor, ensinar significava ministrar 

grandes aulas expositivas e palestras sobre determinado assunto, ou “mostrar na prática como 

se faz”, o que, como complementa, um profissional teria condições de fazer. Acreditava-se 

(atualmente conhecido como notório saber) que “quem soubesse, saberia automaticamente 

ensinar”; não havia, assim, atenção dirigida à necessidade do preparo pedagógico do professor 

para ministrar esse ensino (MASETTO, 1998, p. 11). 

No entanto, o interesse pela melhoria da qualidade docente não era de todo inexistente. 

Já Rui Barbosa, num balanço da educação imperial, criticava a situação em que se encontrava 

o ensino superior brasileiro, especialmente no que diz respeito ao curso de direito. Em seu 

parecer, datado de 1882, mencionava que havia necessidade de “uma reforma completa dos 

métodos e dos mestres” (RIBEIRO JR., 2001, p. 29). A preocupação com a necessidade da 

formação do professor universitário em nível de pós-graduação pode ser encontrada em 

documentos que datam da década de 1930 (BERBEL, 1994, p. 22; MARAFON, 2001, p. 19). 

Porém, foi somente a partir da década de 1950 que cursos dessa natureza começaram a ser 

ofertados de modo mais sistemático, sob padrões mais rigorosos. 

Muito embora o incentivo à pós-graduação solucionasse o problema da mão-de-obra 

especializada para o desenvolvimento de pesquisas nesses centros, o aspecto da docência 

continuava a ser negligenciado. A partir da década de 1970, época marcada pela rápida 

expansão do ensino superior brasileiro, observou-se um grande avanço quantitativo nas ações 
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de formação de professores universitários. No entanto, como ressalta Berbel (1994, p. 21), esse 

processo ainda não pode ser considerado satisfatório no tocante à preparação desses 

profissionais, especialmente no que diz respeito à docência.  

Diante do cenário atual sobre a formação dos professores,  podemos entender que isso 

foi resultado da ressalva de outros artigos da LDB de 1971 (BRASIL, 1971), juntamente com 

a falta de recursos humanos qualificados na época, foi permitido que se pudesse exercer o 

magistério sem a formação necessária (art.77), outros graduandos, que não Licenciados a 

atuarem na docência (art.78), e vimos nascerem os “múltiplos” professores, que com apenas 

uma graduação poderiam exercer a docência em várias áreas (art. 79).  

Diante deste resumo sobre a formação dos professores no Brasil, fica claro que é de 

extrema necessidade um vasto estudo sobre a qualidade dessa formação inicial como também 

sobre o currículo das licenciaturas, ademais, no próximo parágrafo será abordado sobre a 

importância da formação inicial dos professores de física. 

A formação inicial dos professores de Física é um assunto de extrema relevância, isso 

se nota com os inúmeros trabalhos publicados como o de Nardi e Castiblanco (2014), como 

outros apresentados em Simpósios e Revistas Eletrônicas da área da educação. A disciplina de 

Física se torna uma matéria de entendimento mais dificultoso para os educandos do ensino 

médio e superior, pois existem alguns fatos que aportam essa situação.  

Conforme dados do Censo Escolar 2015, elaborados pelo Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) dos 18.741 professores do Ensino Médio do 

Ceará, 6.699 não possuem formação específica na área que atuam, isto é, 35,7%. O dado 

preocupante é maior nas disciplinas das Ciências Exatas como Física (21%) é a que possui 

maior disparidade e Matemática (15,5%). Em 2015, dos 2.381 professores da área de Física, 

somente 1.880 eram formados naquela disciplina. Já na disciplina de Educação Religiosa, há 

56 professores atuando e 1.694 formados.  

Comparando com os demais estados do Nordeste, o Ceará encontra-se em quarto quanto 

à porcentagem de professores formados atuando fora de suas áreas de formação. O estado fica 

à frente somente de Bahia (29%), Maranhão (43%) e Pernambuco (44%). Piauí é o estado da 

região com a maior taxa de docentes ensinando na sua área: 55%. 

Abaixo o gráfico retirado do site do diário do nordeste mostra a porcentagem dos 

professores em cada disciplina que são formados nas áreas que lecionam. 
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Figura 1 - Gráfico com a porcentagem dos professores do Ceará formados na área que 

atuam nos anos de 2012 a 2015. 

Fonte: <http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/metro/online/um-terco-dos-

professores-do-ceara-nao-possui-formacao-na-area-que-ensinam-1.1692010> 

  

Pode-se perceber que entre os anos de 2012 a 2015 o número de professores com 

formação nas suas respectivas áreas de atuação tive um declínio, isso mostra que, o número de 

pessoas que se interessam pela docência está diminuindo, e isso nos remete a algumas questões 

que para Pinheiro (2017) “este cenário se deve à baixa valorização da categoria. Hoje, o 

professor recebe cerca de 30% a menos do que as outras carreiras do mesmo nível de 

escolaridade. Diante disto, procura outras áreas para atuar ou complementar horas que sua 

disciplina não contempla.” 

O corpo docente ter formação de nível superior, além de ser uma exigência legal prevista 

na LDB, no artigo 621 é apontado na literatura internacional como um fator de peso na qualidade 

do sistema educacional e na melhoria do desempenho escolar dos alunos.  

                                                           
1 Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de 

licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação 

mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, 

a oferecida em nível médio na modalidade normal. (LDB, 1996). 
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Fatores relevantes para uma formação inicial deficitária iniciando com uma necessidade 

latente de atualização do currículo, os cursos de Licenciatura em Física não possuem na sua 

matriz curricular uma disciplina de Didática da Física, sendo encontrada no currículo apenas 

uma Didática Geral, outro fator importante é que as disciplinas científicas são estudadas 

dissociadas das disciplinas pedagógicas, criando assim um abismo entre a Ciência Física e a 

Ciência Pedagógica que constituem o curso. 

Diante da minha profissão de professora universitária de física da URCA – Universidade 

Regional do Cariri (que é composta por 18 cursos), dos quais temos o curso de Licenciatura em 

Física, que este, existe a 9 anos e diante da realidade da universidade que trabalho resolvi aplicar 

o projeto de mestrado na mesma, pois diante de uma conversa com o coordenador do curso, o 

mesmo afirmou que não houve trabalhos de mestrado e doutorado aplicados no curso durante 

a sua existência. Como também formo futuros professores, me senti na obrigação moral de dar 

uma resposta a universidade que trabalho, trazendo algo que venha agregar ao curso, trazendo 

assim uma proposta de como trabalhar o conceito de inércia dentro da História da Ciência. 

Diante do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática do IFCE – 

Instituto Federal do Ceará, Campus Fortaleza o projeto desenvolvido para o curso de mestrado 

vem trazer uma contribuição relevante na literatura, foi utilizado a Engenharia Didática de 

Formação também conhecida como Engenharia Didática de 2º geração desenvolvida por 

Artigue (1989) para criar, analisar e validar as sequências didáticas, esta metodologia foi 

desenvolvida por matemáticos e é bastante aplicada à Educação Matemática, este trabalho 

possui uma temática nova diante da literatura, pois se comprovou inexistente diante de uma 

revisão bibliográfica trabalhos apresentados ou publicados utilizando a Engenharia Didática de 

Formação como metodologia de pesquisa para a formação inicial dos professores do curso de 

Física  

 

1.1 Problemática 

 Decidir o que ensinar em um curso de Licenciatura em Física principalmente nas 

disciplinas pedagógicas não é tarefa fácil, e se formos mais específicos como por exemplo uma 

disciplina de Didática da Física não é algo comum, principalmente quando se tem consciência 

que os conteúdos não são da Física em si mesma, mas de forma a tratarmos a Física em âmbitos 

educacionais.  

Por sua vez determinar critérios para selecionar conteúdo ou planejar metodologias de 

trabalho em sala de aula que sejam reflexos do que foi ensinado na Licenciatura tanto nas 



21 
 

 
 

disciplinas científicas quanto nas pedagógicas é uma tarefa bastante complexa, principalmente 

quando se quer uma coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro 

professor, André De Peretti (1987) apud García (1992, p.55), afirma que: “se se pretende manter 

qualidade de ensino [...] é preciso criar uma cadeia coerente de aperfeiçoamento, cujo primeiro 

nível é a formação inicial”. Diante dessa afirmação fica claro que esse tema precisa de um olhar 

mais apurado e ser mais trabalhado e discutido, pois uma boa qualidade do ensino de Física se 

dá através de uma formação inicial de qualidade, fazendo com que haja uma ligação entre o que 

foi aprendido na licenciatura e o como será aplicado na futura prática desse professor. 

Um outro problema para a má qualidade da educação e um ensino de Física bastante 

precário é que mais da metade dos professores que lecionam Física no país não são formados 

na área. Segundo (MASSALLI, 2016) do total de 27.886 professores que lecionam Física, 

19.161 não tem licenciatura na disciplina, o que equivale a 68,7% do total. A formação de novos 

professores, não acompanha a demanda, de 1,8 mil por ano.  Segundo a Agência Brasil (2016), 

seriam necessários, então, 11 anos para que todos os professores de Física tivessem a formação 

adequada, os outros professores que lecionam Física são formados em outras áreas como 

Matemática e Biologia, tendo apenas como um complemento de carga horária. 

Quase metade dos professores do ensino médio do país dá aulas de disciplinas para as 

quais não tem formação específica. O problema atinge escolas públicas e privadas e é 

mais grave em algumas matérias, como física, dos 494 mil docentes que trabalham no 

ensino médio, 228 mil (46,3%) atuam em pelo menos uma disciplina que não tem 

formação, [...] as disciplinas de física e química se apresentam com o número maior 

de docentes sem a habilitação para área, somente 27% dos professores que lecionam 

física no Brasil tem formação na área, há mais licenciados em matemática dando aulas 

de física, são 29,8%: (INETEP, 2017). 

 

Além dessa evasão ser uma consequência desses problemas que alerta sobre essa má 

formação, outros fatores são retratados nos inúmeros artigos, teses e dissertações sobre 

formação inicial dos professores de física, como o Nardi e Castiblanco (2014), Martins (2006) 

Saito (2014) onde uma grande parte desses estudos retrata a importância da disciplina  História 

da Ciência como sendo de extrema importância para melhorar essa formação. 

 

Os cursos de formação inicial e continuada de professores não têm conseguido atingir 

mudanças de postura frente aos processos de ensino e aprendizagem, pois, na maioria 

dos casos, desconsideram o fato de que os docentes possuem preconcepções sobre o 

que é importante ensinar, como fazê-lo, quais as causas do fracasso dos estudantes 

etc. (LEVY; SANMARTÍ, 2001, p. 269). 

 

Durante o curso de licenciatura os futuros professores de Física formam um pensamento 

com concepções prontas e acabadas sobre conceitos e leis e como não são apresentados aos 

grandes estudiosos que falam sobre o processo de formação do espírito científico como o 



22 
 

 
 

Bachelard (1938), Astolfi; Develay (1989) e o Kuhn (1962). Sendo que essas grandes obras 

mostram que o conhecimento científico evolui com obstáculos epistemológicos, com a 

mudança de paradigmas e que a noção de ciência e de conceito científico vem carregado de 

influências de contexto histórico, social e econômico, resultando assim em uma visão mais 

humanista tanto da ciência quanto dos cientistas. 

A formação inicial docente, claramente, dá-se em processo constante e continuado. 

Fundamentados no seu processo de escolarização e na forma como foram educados, os futuros 

professores de Física, ao iniciarem seus cursos de licenciatura, já possuem concepções formadas 

sobre o ato de ensinar que se classificam de forma simples e ingênuas.  

De acordo com essas concepções formadas pelo processo educacional, para ensinar 

basta conhecer bem o conteúdo e utilizar algumas técnicas pedagógicas e o uso de algumas 

metodologias, isso fica evidente segundo mostra o quadro abaixo com os dados retirados do 

Conselho Nacional de Educação- CNE, Resolução CNE/CP 2/2002, de 19 de fevereiro (2002). 

Tabela 1- Carga horária mínima dos cursos de formação de professores e aspectos 

relacionados à articulação teoria-prática da estrutura curricular 

Carga Horária Mínima 

(h) 

Descrição 

 

400 

Prática como componente curricular, presente desde o início do 

curso no interior das disciplinas que constituem os 

componentes curriculares de formação e não apenas nas 

pedagógicas art. 12◦ §2◦e §3◦ 

 

 

400 

Estágio curricular supervisionado a partir da segunda metade 

do curso, realizado como uma relação pedagógica entre alguém 

que já é um profissional em um ambiente institucional de 

trabalho e um aluno estagiário, sendo preciso um projeto de 

estágio planejado e avaliado conjuntamente pela escola de 

formação inicial e as de campos de estágio. 

1800 Aulas para os conteúdos curriculares de natureza científico-

cultural. 

200 Outras formas de atividades acadêmica-científico-culturais. 

 

1/5 do total 

Dimensões pedagógicas que compreenderão tudo que se 

vincule à formação da competência pedagógica e seus 

fundamentos teóricos, excetuando-se a prática como 

componente curricular e o estágio supervisionado 

Fonte: < http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf> 

 

Como fica evidente no quadro acima esta visão simplista é, por conseguinte, ganha um 

reforço pelo modelo usual de formação durante o curso de licenciatura em Física, que é calcado 
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na racionalidade técnica e bastante cálculo. Com base nesse modelo, os currículos de formação 

de professores de Física tendem a separar o mundo acadêmico do mundo da prática. 

Santos (2006, p. 238), ao tecer considerações sobre as implicações do modelo da 

racionalidade técnica2 para os currículos profissionais, afirma que esses “[...] são estruturados 

de tal forma que os conhecimentos teóricos e as técnicas das ciências básicas e aplicadas 

antecedem as atividades centradas na habilidade de usar teorias e técnicas para solucionar 

problemas práticos [...]”. Para Andrade et al. (2004, p. 11), esse modelo produz sentidos para 

as relações entre teoria e prática “[...] que supervalorizam e/ou sacralizam os conhecimentos 

científicos em detrimento da técnica – aqui entendida como ciência aplicada – que, por sua vez, 

subordina a prática compreendida como aplicação dessa técnica [...]”. Nesse movimento, 

hierarquiza os conhecimentos no currículo, colocando as habilidades ligadas à prática em 

posições inferiores aos conhecimentos teóricos (SANTOS, 2006, p. 238) 

De maneira que, propiciam um sólido conhecimento básico-teórico no início do curso, 

com subsequentes disciplinas científicas atreladas a muito cálculo, aplicadas desse 

conhecimento para, ao final, chegarem à prática profissional com os estágios supervisionados.  

No caso da formação inicial docente, esse modelo contempla e arquiteta o professor de 

forma mais técnica, pois dessa forma a atividade profissional docente caracteriza-se como 

essencialmente instrumental, orientada para a resolução de problemas através da aplicação de 

teorias, técnicas e fórmulas. 

  

No entanto, há aqui sérios condicionantes que conferem pouca efetividade a essa 

formação: i) os problemas nela abordados são abstraídos das circunstâncias reais, 

constituindo-se em problemas ideais que não se aplicam às situações práticas, ou seja, 

instaura-se o distanciamento entre teoria e prática; ii) a formação dita “pedagógica” 

(com menor status) é dissociada da formação científica específica, configurando 

caminhos paralelos que quase nunca se cruzam ao longo do curso (a não ser nas 

disciplinas de Didática e Prática de Ensino de Química), sendo os responsáveis pela 

crise das licenciaturas (MALDANER, SCHNETZLER, et al., 1998, p. 202) 

 

Essa dissociação entre as formações científica e a pedagógica também tem sido relatada 

em outros cursos de graduação como Química e Matemática, revelando que a formação limita-

se na maioria dos casos, à soma de cursos sobre conteúdos científicos e cursos sobre educação, 

completamente desvinculados, ou seja, os alunos aprendem as matérias científicas e 

pedagógicas separadamente. 

Desde o seu surgimento, as licenciaturas lidam com o desafio de formar o professor de 

um conteúdo específico da educação básica, pressupondo-se que esses cursos devem 

                                                           
2  Racionalidade técnica diz que profissionais são aqueles que solucionam problemas instrumentais, selecionando 

os meios técnicos mais apropriados para propósitos específicos. (SCHÖN, 2000, p. 15) 
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contemplar, além dos conteúdos da ciência de referência específica, aqueles relacionados ao 

exercício da docência. Pesquisadores como Shulman (1987), Gauthier et al. (1998) e Tardif 

(2004), entre outros, vêm chamando a atenção para a complexidade de um conjunto de saberes 

necessários para a docência, o qual envolveria, por exemplo, além do conhecimento de 

conteúdo, outros conhecimentos como: i) pedagógico de conteúdo, ii) das ciências da educação, 

iii) do currículo da educação básica, iv) dos alunos, v) dos contextos educacionais e, vi) das 

finalidades educativas. 

Formar professores pesquisadores transformará a prática docente como necessidades 

formativas, tornando-se constitutivas das próprias atividades do professor, como condições para 

o seu desenvolvimento profissional e melhoria de sua ação docente, diferente desse cenário os 

licenciandos em Física saem como professores reprodutores de um ensino onde não se debate 

e nem se investiga os fenômenos estudados.  

Portanto, trabalhos relevantes na área como de Carvalho; Gil-Pérez (1995) apontam que 

programas de formação inicial necessitam contemplar certas necessidades formativas de 

professores, tais como: 

Dominar os conteúdos científicos a serem ensinados em seus aspectos 

epistemológicos e históricos, explorando suas relações com o contexto social, 

econômico e político; ii) questionar as visões simplistas do processo pedagógico de 

ensino das Ciências usualmente centradas no modelo transmissão-recepção e na 

concepção empirista-positivista de Ciência; iii) saber planejar, desenvolver e avaliar 

atividades de ensino que contemplem a construção-reconstrução de ideias dos alunos; 

iv) conceber a prática pedagógica cotidiana como objeto de investigação, como ponto 

de partida e de chegada de reflexões e ações pautadas na articulação teoria-prática. 

(CARVALHO e GIL-PÉREZ, 1995, p. 45) 

  

O professor do Ensino Médio trabalhando esse espírito investigador abre um leque de 

visões que são transmitidas para o aluno, fazendo com que eles percebam que para se chegar 

ao que está sendo aprendido houve erros, discussões e negociações com outros cientistas, os 

alunos se tornam ativos no processo de aquisição do conhecimento, pois fica evidente o 

processo reflexivo que houve para se chegar ao que está sendo transmitido pelo professor em 

sala de aula. 

Diante dos fatos relatados acima, realmente, evidencia uma lacuna na formação inicial 

do professor. Mais como preencher essa lacuna? Este trabalho como exposto acima vem 

sugerir que a História da Ciência faça parte da matriz curricular do curso de licenciatura em 

Física que tem como objetivos, proporcionar uma visão mais adequada de Ciência enquanto 

processo de construção, como também, servir como base de elementos de reflexão na definição 

de temas fundamentais,   revelar os obstáculos epistemológicos por meio da semelhança entre 

concepções alternativas e concepções relativas a teorias científicas do passado, quando 
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possível e superar os modelos de ensino cujo foco principal seja a mera transmissão dos 

“produtos” da Ciência. 

O professor tanto no ensino superior quanto na educação básica pode utilizar a História 

da Ciência para proporcionar uma visão crítica sobre a Natureza da Ciência. Isso é importante 

para sua formação inicial, porque o professor quando ministra suas aulas imprime de forma 

consciente ou até mesmo inconscientemente, concepções sobre a natureza da ciência (GIL-

PÉREZ at al, 2001; PEREIRA, 2009; OLIVEIRA, 2013). Sendo que essas concepções não 

desperta no discente uma visão crítica e nem reflexiva sobre ciência, formando assim o futuro 

professor de forma inadequada. Outro fator, como aponta Gil-Pérez et al (2001), diz que 

investigações que “evidenciam as concepções epistemológicas inadequadas e mesmo incorretas 

como um dos principais obstáculos aos movimentos de renovação da Educação” (GIL-PÉREZ, 

2001, p. 126). 

Devemos proporcionar ao professor os indícios de um pensamento evolutivo, que 

pressupõe a indicação e exploração de saberes particulares, com uma visão sofisticada pelo 

caráter histórico evolutivo, sendo possível alcançar esses objetivos fazendo uma análise no 

processo evolutivo dos conceitos científicos, alguns acontecimentos que muitas vezes nos livros 

didáticos não aparecem, transmitindo assim uma ciência apenas de acertos. 

O estudo detalhado de alguns episódios da história da ciência é insubstituível, na 

formação de uma concepção adequada sobre a natureza das ciências, suas limitações, 

suas relações com outros domínios. Esses episódios podem mostrar grandes sucessos 

e também grandes fracassos do esforço humano para compreender a natureza. 

(MARTINS, 2006, p. 04). 

 

O cenário dessa formação inicial mudaria de forma progressiva com a introdução da 

História das Ciências como disciplina no curso de licenciatura em física, que abriria uma outra 

questão sobre inovação curricular, que seria a introdução da História da Ciência na matriz 

curricular do curso de Física, tema que tem sido muito discutido em vários congressos e revistas 

especializadas na área, pois diante de trabalhos relevantes como Martins (2006), um dos 

principais resultados que emergem dessas discussões é que a sua inserção pode desencadear 

várias melhorias para o ensino de Ciências e em específico na Física. Dessa forma, entendemos 

que a inserção da História da Ciência tanto possa a vir promover melhorias do entendimento de 

conceitos científicos, como também inserir estudos sobre a natureza do conhecimento 

científico, tornando assim a ciência um produto social e cultural da humanidade. 

A fim de suscitarmos elementos que nos condicionem a tal postura, destacamos nossas 

leituras dos artigos de Martins (2006) Martins (2007), Moreira; Osterman (2007), onde 

destacamos suas percepções e orientações relativas a História da Ciência e seu uso na educação. 
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Sobre História da Ciência nos apresenta “uma visão a respeito da natureza da pesquisa 

e do desenvolvimento científico que não costumamos encontrar no estudo didático dos 

resultados científicos” (MARTINS, 2006, p.02). Demonstrando que o uso da HC no curso de 

Licenciatura pode subsidiar o futuro professor a desenvolver uma visão ampla e totalmente 

descontínua sobre os conceitos físicos e a própria ciência. 

Neste sentido no artigo do Martins (2006) relata que o estudo adequado de alguns 

episódios históricos possibilita que se perceba o processo social (coletivo) e gradativo de 

construção do conhecimento, permitindo formar uma visão mais concreta e correta da real 

natureza da ciência e que seus procedimentos e suas limitações contribuem para a formação 

inicial de professores de física formando um espírito crítico que contribui para a desmitificação 

do conhecimento científico, sem no entanto negar seu valor. Vamos agora relatar alguns 

princípios metodológicos utilizados neste trabalho. 

Esse trabalho utilizou a Sequência Didática como metodologia de ensino para compor 

a didática da física para ensinar a História da Ciência para os licenciandos em formação inicial 

do curso de física. Diante de várias leituras e pesquisas Terrazzan e Zambon (2009), Capece 

(2010), Nardi e Castiblanco (2015) e ficou evidenciado que não existe uma didática da física 

(que será discutida no tópico Didática da Física) que é seguida por professores e ensinada nas 

licenciaturas, em contrapartida, existe uma didática da matemática onde existem vários estudos 

e publicações sobre ensino de matemática e metodologias de ensino, onde foram aplicadas em 

outras áreas e tiveram um bom resultado.  

Diante da escassez de trabalhos sobre o uso da EDF na formação inicial dos professores 

de física surgiram algumas questões que vem dialogar com meus objetivos geral e específicos:  

1ª - A engenharia didática de segunda geração pode ser um referencial teórico para ser aplicada 

no ensino de física para subsidiar a formação inicial dos professores de física?  

2ª - Podemos utilizar a História da Ciência para o ensino de física como uma sugestão para 

fomentar a formação inicial de professores de física? 

Debruçando-se nesses questionamentos esse trabalho pretende trazer contribuições e/ou 

maiores esclarecimentos sobre essas reflexões apresentadas sobre a formação inicial dos 

professores de física, de forma que pudessem subsidiar a literatura específica da área e tentar 

preencher essa lacuna. Indagando pelo caráter histórico, científico e epistemológico, 

abordaremos no presente trabalho que se intitula: A Engenharia Didática de Segunda Geração: 

Um referencial para uma ação investigativa na formação inicial dos Professores de Física. 
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Damos início a nossa discussão, apresentando a descrição dos elementos constituintes 

do estudo. Assim, fundamentados na perspectiva de estudo e ensino, na análise da evolução 

histórica-epistemológica baseado em Bachelard (1938), e tendo como elementos de 

sistematização, as concepções da Engenharia Didática de Formação de Artigue, em 

conformidade, com a sequência didática, referenciais que nos permitiram o desenvolvimento 

da pesquisa, arranjada da seguinte maneira:  

No capítulo I foi apresentado a problemática analisando a situação, sugerindo uma 

metodologia de pesquisa sendo a Engenharia Didática de Formação e a Sequência Didática 

como metodologia de ensino para trabalhar a História da Ciência discutindo a evolução do 

conceito de inércia com os professores de física em formação inicial e os objetivos do estudo 

tanto geral como os específicos. 

No capítulo II foi realizado uma discussão sobre a Engenharia Didática de Formação, 

como ela pode ser aplicada como metodologia de pesquisa. Foi descrito cada etapa da 

Engenharia Didática e como podemos utiliza-la durante o processo formativo inicial dos 

professores de Física. Nesse mesmo capítulo é relatado o processo metodológico da pesquisa 

utilizada nesse projeto. 

No capítulo III foi descrito a primeira etapa da pesquisa, que de acordo com a 

Engenharia Didática de Formação são as análises prévias da pesquisa tendo como fundamento 

o levantamento bibliográfico que nos permitiram a análise nas dimensões: epistemológica e 

metodológica, descrevemos as concepções prévias dos licenciandos em física sobre a 

compreensão do conceito de inércia e sobre a História da Ciência. No momento seguinte foi 

realizado uma análise epistemológica mais geral da Didática das Ciências sobre o olhar do 

Bachelard, e mais adiante de modo específico discutimos a Didática da Física tendo como 

referencial o Nardi. 

No capítulo IV foi realizado a segunda etapa da Engenharia didática de Formação que 

é a análise a priori, onde a partir das discussões do capítulo anterior direcionamos a metodologia 

de pesquisa e a metodologia de ensino especificamente, para descrever como foi elaborada a 

Sequência Didática que contêm questionários e dois textos referendados na Engenharia 

Didática de Formação e utilizando a História da Ciência para entender a evolução do conceito 

de inércia.  

No capítulo V apresentamos o terceiro e quarto momentos da pesquisa, que de acordo 

com a Engenharia Didática de Formação, são a experimentação, a análise a posteriori e 

validação interna. Assim, concernente a experimentação distinguimos o público alvo e os 
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instrumentais de coleta dos dados utilizados. Em seguida, delineamos a análise a posteriori, 

onde exibimos a análise dos resultados dos momentos de aplicação. Dando continuidade, 

apresentamos o confronto entre os elementos suscitados a priori e as observações a posteriori, 

numa discussão relativa a validação do estudo. Concluímos o trabalho apresentando nossas 

considerações finais e expectativas futuras. 

 

1.2 Objetivos de Estudo 

Endossado nos elementos apontados na discussão anterior, selecionamos a pergunta 

norteadora desse projeto que possui um caráter investigativo e que é a grande questão deste 

trabalho: Como aplicar a Engenharia Didática de Segunda Geração que promova uma sequência 

didática que envolva a identificação, descrição e exploração para subsidiar a formação inicial 

dos professores de física? 

 Balizados pela pergunta norteadora suscitada apresentamos nosso objetivo geral: 

Analisar a Engenharia Didática de Segunda Geração na formação inicial para os professores de 

Física. 

Para culminar nosso objetivo geral, bem como uma consequente resposta à nossa 

questão norteadora, expomos os seguintes objetivos específicos: 

 Descrever elementos de ordem histórica, epistemológica e metodológica para 

professores de física em formação inicial, balizada por uma engenharia de formação. 

 Apresentar uma proposta de Engenharia Didática de Segunda Geração ou 

Engenharia de formação para os professores de física em formação inicial, com ênfase em 

sequências didáticas. 

 Construir uma sequência didática para o ensino do conceito de inércia, utilizando 

a História da Ciência. 

 Aplicar uma metodologia de ensino na organização de atividades sobre o 

conceito de inércia utilizando a História da Ciência voltadas à sala de aula. 

Esta pesquisa foi aplicada na URCA – Universidade Regional do Cariri, situada na 

cidade de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. O público alvo foram os alunos do nono 

semestre do curso de licenciatura em física, que estavam no estágio supervisionado, perfazendo 

um total de 9 (nove) alunos.  

A fim de assegurar uma trajetória planejada, estruturada, com amparo de um viés 

investigativo e rigor científico, no campo da Didática da Física, assumiremos determinados 

elementos característicos de um processo de pesquisa, que se apoia na Engenharia Didática de 
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Formação – EDF como metodologia de pesquisa, em completude com as Sequências Didáticas 

como metodologia de ensino, como referencias teórico metodológicos, elementos que 

destacaremos a seguir. 
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2. ENGENHARIA DIDÁTICA DE FORMAÇÃO (EDF) 

A ideia de engenharia didática surgiu no campo da didática3 da matemática no início 

dos anos oitenta. Primeiramente em 1982 por Yves Chevallard e Guy Brousseau, depois, em 

1989, por Michele Artigue. Ela foi apresentada como uma metodologia de pesquisa capaz de 

construir fenômenos didáticos em condições mais próximas possíveis do funcionamento de uma 

sala de aula clássica.  

O termo engenharia didática se referiu como uma forma de trabalho didático análogo ao 

trabalho de um engenheiro cuja produção exige sólido conhecimento científico, básico e 

essencial, mas também exige enfrentamento de problemas práticos para os quais não existe 

teoria prévia, momentos em que é preciso construir soluções (ARTIGUE, 1989). 

Na década de 1980, essa visão foi percebida como meio de abordagem de duas questões 

cruciais, dado o estado de desenvolvimento da didática da matemática na época que foram: As 

relações entre pesquisa e ação no sistema de ensino. O papel que deve ser tomado das 

“conquistas didáticas “em sala de aula, dentro das metodologias da investigação na didática. 

Estas preocupações foram expressas, por exemplo, no texto de Y. Chevallard para a 

Segunda Escola de Verão em Didática da Matemática realizada em Orleans em 1982, 

(CHEVALLARD, 1982, p. 67) escreveu, notoriamente, sobre o primeiro ponto: “Definir o 

problema da engenharia didática é definir, em sua relação com o desenvolvimento atual e o 

futuro da didática da matemática, o problema da ação e o que significa para ação, no sistema 

educacional”. 

A engenharia didática tem sido utilizada como referência para realização de um grande 

número de pesquisas na área da educação com cunho científico, servindo de orientação 

metodológica, tanto no âmbito de metodologia de pesquisa, quanto como metodologia de 

ensino. Diante disso fica claro que a Engenharia Didática pode ser utilizada e analisada como 

questão metodológica. 

A Engenharia Didática caracteriza uma forma particular de organização dos 

procedimentos metodológicos da pesquisa em didática da matemática. O interesse 

pelo seu estudo justifica-se pelo fato de se tratar de uma concepção que contempla 

tanto a dimensão teórica como experimental da pesquisa em didática. (PAIS, 2008, p. 

99). 

 

                                                           
3 Entendemos a didática sendo um “sistema didático” como uma estrutura composta de nove elementos principais: 

professor, aluno, conhecimento, planejamento, objetivos, recursos didáticos, instrumentos de avaliação, uma 

concepção de aprendizagem e metodologia de ensino. A interação entre esses elementos sintetiza a essência da 

disciplina didática, entendida como indispensável para a condução da prática pedagógica. PAIS (2015) 
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Uma das vantagens dessa forma de conduzir a pesquisa didática (não somente na 

matemática) decorre dessa sua dupla ancoragem, interligando o plano teórico da racionalidade 

ao território experimental da prática educativa. Entendida dessa maneira, a engenharia didática 

nos possibilita uma certa sistematização metodológica para a prática da pesquisa, esse 

argumento valoriza a sua escolha como condução da investigação do elemento didático, pois 

sem uma articulação entre pesquisa e ação pedagógica, cada uma dessas dimensões tem seu 

significado reduzido.  

Quando se desenvolve uma pesquisa no campo de ensino-aprendizagem podendo 

envolver tanto o aluno quanto a formação inicial e continuada de professores a engenharia 

didática oferece um suporte primoroso como princípio metodológico, articula-se a construção 

do saber a uma prática reflexiva investigativa diante de uma sequência didática4 experimental.  

A engenharia didática serve como um objeto de investigação para uma ação reflexiva 

da praxeologia docente, pois durante a aplicação das etapas da Engenharia Didática, necessita 

de análise e reflexão do professor sobre suas práticas em sala de aula, tendo como base seus 

conhecimentos físicos e didáticos. 

 Destacando a importância da análise didática na sala de aula por parte do professor 

como uma prática de investigação, podendo ser realizada nas diversas áreas do saber incluindo 

a física, a engenharia didática nos serve de aporte como metodologia de pesquisa para uma 

investigação na formação inicial dos professores de física. 

Se faz necessário salientar que esta teoria pode ser muito mais abrangente do que 

aparenta neste texto, pois envolve várias outras teorias, como a teoria dos jogos, teoria das 

situações didáticas, noções de quadros epistemológicos e estudo de obstáculos cognitivos, 

sendo que neste presente trabalho iremos utilizar apenas a teoria das situações didáticas. 

Suas bases foram formadas por autores da Didática francesa, Douady, Chevallard e 

Brousseau, de acordo com (ARTIGUE, 1995, p.38). “Na minha opinião, os clássicos 

inquestionáveis neste campo, a saber, Tese de G. Brousseau (1986) e de R. Douady (1984). 

Essas obras são excepcionais por causa da amplitude das formas de realização envolvidos na 

didática”.  

Esses autores citados acima são referência no âmbito acadêmico, estamos trazendo aqui 

uma adaptação simplificada, voltada para a formação de professores de física, uma espécie de 

                                                           
4 Chamamos de sequência didática os procedimentos de ensino usados pelos professores em sala de aula para 

desenvolver determinado conteúdo escolar. 
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roteiro para as reflexões sobre a ação, na ação e após-a-ação. Indicamos estudos mais 

aprofundados das obras dos estudiosos aqui citados. 

A engenharia didática de segunda geração se completa com a engenharia didática de 

primeira geração, pois o objetivo da primeira geração consiste em estudar e criar dispositivos 

de ensino comunicáveis e reprodutíveis que possam ser aplicados em outras situações, também 

de  produzir conhecimento que pode ser subsídio para a elaboração e publicação de artigos que 

se tornarão referência na área da educação matemática, ou seja, o foco da primeira engenharia 

é a pesquisa, para assim utilizar como metodologia de pesquisa para validar  os devidos 

resultados.  

E, de fato, a noção de engenharia didática seguiu seu caminho na construção da 

didática com esta função dupla. Ela significa muitos resultados de ensino, com base 

em resultados de pesquisa que utilizaram metodologias externas à classe, tais como 

uma metodologia de pesquisa específica. (ARTIGUE, 1995, p. 36). 
 

Ela agrega algumas das características da pesquisa ação5, já que são desenvolvidas 

situações que ocorrem em sala de aula nas quais o pesquisador é levado a descrever e analisar 

os resultados de sua aplicação, tomando os devidos cuidados em relação ao grau de 

generalidade dos resultados, ou seja, observar os problemas para em seguida produzir 

estratégias didáticas, como por exemplo utilizando a transposição didática para elaborar e 

estudar propostas de ensino. 

Já, na engenharia didática da segunda geração, o objetivo é a produção de recursos 

didáticos, que podem ser utilizados pelo professor na sua sala de aula, (geralmente esses 

recursos foram produzidos pelas pesquisas da ED de primeira geração), ou para a formação 

continuada ou inicial de professores, que essa engenharia é denominada de Engenharia de 

Desenvolvimento (IDD), será ela o nosso foco. 

A engenharia didática como metodologia de pesquisa possui 4 fases na qual 

delinearemos neste processo: fase 1 análises prévias, fase 2 da concepção e análise a priori da 

situações didáticas de engenharia, fase 3 de experimentação e a fase 4 de análise a posteriori e 

validação, abordaremos cada fase abaixo. 

 

2.1  Análises Prévias 

A primeira etapa da Engenharia, a etapa das análises prévias, é estruturada com 

objetivos de analisar o funcionamento do ensino habitual do conteúdo, para propor uma 

                                                           
5 Segundo Elliott (1997, p.15), a pesquisa-ação permite superar as lacunas existentes entre a pesquisa educativa e 

a prática docente, ou seja, entre a teoria e a prática, e os resultados ampliam as capacidades de compreensão dos 

professores e suas práticas, por isso favorecem amplamente as mudanças. 
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intervenção que modifique para melhor a sala de aula usual. A análise é feita para esclarecer os 

efeitos do ensino tradicional6, as concepções dos alunos e as dificuldades e obstáculos que 

marcam a evolução das concepções.  

Em uma pesquisa de engenharia didática, a fase de análise preliminar segundo Machado 

(2002) é baseada não apenas em um quadro teórico didático geral e no conhecimento didático 

anteriormente adquirido no campo de estudo, mas também em uma série de análises prévias, 

como:  

• A análise epistemológica dos conteúdos contemplados no ensino 

• A análise do ensino tradicional e seus efeitos 

• A análise das concepções dos alunos, a dificuldades e obstáculos que determinam sua 

evolução 

• A análise do campo de restrições onde será colocado a realização didática efetiva 

• Tudo o que está acima é feito tomando em conta dos objetivos específicos da pesquisa. 

Ocasionalmente, devido à complexidade dessa realidade, as comprovações iniciais não 

são explicitadas de forma clara por ocasião do planejamento da pesquisa, mas sua influência 

não pode ser desprestigiado a percepção da proposta de sequência didática. 

Para aprimorar e estabelecer a análise prévia, é recomendável recorrer a uma descrição 

das principais dimensões que definem o fenômeno a ser estudado e que se relacionam com o 

sistema de ensino, tais como a epistemológica (associado às características de conhecimento 

em jogo), cognitiva (associado a características cognitivas do público-alvo) e pedagógica 

(associado às características do operação do sistema educacional), entre outras. Cada uma 

dessas dimensões participa de um objeto de estudo. Próximo tópico abordaremos a segunda 

fase da Engenharia Didática, a análise a priori. 

 

2.2  Análise a priori 

Classificada como a segunda fase da engenharia, a análise a priori, segundo Artigue 

(1996), possui uma parte descritiva e uma parte preditiva. Faz-se imprescindível delinear as 

escolhas realizadas, determinando variáveis de comando, no âmbito global, de forma mais 

ampla e mais geral, e no âmbito local, delineando cada atividade proposta. Artigue (1995, p.42) 

assinala que “nesta fase, o pesquisador tomará a decisão em atuar sobre um número 

                                                           
6 Segundo Beltran, Saito e Trindade (2014, p. 106) o ensino tradicional, o aprendiz é considerado um quadro em 

branco onde o conhecimento será desenhado pela ação educativa do professor. Assim, o conhecimento, 

particularmente o concernente às ciências naturais e exatas, é tido como algo pronto e passível de ser transmitido 

aos jovens. Além disso, esse conhecimento seria acumulativo e se desenvolveria sempre no sentido do 

aprimoramento progressivo. 
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determinado de variáveis do sistema, fixadas por determinadas restrições. Estas são as variáveis 

de comando, percebidas como pertinentes com relação ao problema estudado”. 

Para propiciar a análise de uma engenharia, necessita distinguir dois tipos de variáveis 

de comando, Artigue (1989, p. 10) define as variáveis em: 

• As variáveis macro-didáticas ou global, referente a organização global de engenharia. 

• E as variáveis micro-didáticas ou local, referente ao organização de engenharia local, 

ou seja, a organização de uma sequência ou fase. Deve-se ressaltar que neste trabalho focaremos 

nessa variável, pois a mesma, se assemelha de forma plausível a ideia desta pesquisa.  

Ambos podem ser em si variáveis gerais ou dependentes do conteúdo didático em que 

o ensino é focado. “No entanto, no nível micro-didático esta segunda distinção é clássica, uma 

vez que as variáveis associadas ao problema das variáveis associado à organização e gestão do 

‘meio’” (BROUSSEAU, 1986, p.89). E entre estas, as variáveis didáticas são aquelas cujas o 

efeito didático foi corroborado. 

Tal caracterização é primordial a um alcance mínimo dos objetivos traçados, devido tais 

escolhas estarem diretamente relacionadas com a construção das situações-problema; nesse 

sentido, o professor/construtor deve estar atento à escolha das variáveis didáticas que podem 

provocar as modificações, nos processos de ensino e aprendizagem relativos ao objeto em 

estudo. 

Perante ao conjunto de variáveis consideradas, Pais (2008, p. 102) “precisamos observar 

dentre estas, quais podem exercer algum tipo de controle, relacionando o conteúdo estudado, 

com as atividades que os alunos podem desenvolver a uma apreensão dos conceitos em 

questão”, ou seja, prever o comportamento dos alunos e explicar seus sentidos. Nessa 

perspectiva, Almouloud (2007) destaca que:  

A análise a priori é importantíssima, pois de sua qualidade depende o sucesso da 

situação-problema; além disso, ela permite, ao professor, poder controlar a realização 

das atividades dos alunos, e, também, identificar e compreender os fatos observados. 

Assim, as conjecturas que vão aparecer poderão ser consideradas, e algumas poderão 

ser objeto de um debate científico. (ALMOULOUD, 2007, p.176). 
  

Almouloud (2007) aponta que numa análise a priori seja conduzido da seguinte forma: 

inicialmente, precisamos relatar nossas escolhas, relativas as variáveis locais, além de uma 

caracterização da situação adidática que desejamos desenvolver; ajuizarmos se a situação 

proposta possui algo que seja importante e relevante para o aluno, ou seja, se esta permitirá ao 

aluno agir sobre ela, escolher estratégias de resolução, tomar decisões, demonstrar controle e 

capacidade de validação. 
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Sobre a concepção das sequências de ensino Almouloud (2007) aponta que estas devem 

ser construídas com a finalidade de responder as questões levantadas, e validar ou não as 

hipóteses de trabalho. Como indica Almouloud (2007) devemos realizar uma análise a priori 

das situações-problemas, nessa análise, devemos observar duas variantes, a física e a didática. 

Na análise de conteúdo da Física devemos identificar os métodos e/ou estratégias de 

resolução em cada situação, caracterizando os conhecimentos e saberes matemáticos 

envolvidos. Na dimensão didática devemos realizar, a princípio, seguintes considerações: 

analisarmos se o que está sendo proposto nas situações-problemas são conhecimentos 

pertinentes, no sentido, de estabelecer uma relação entre os saberes visados e os já constituídos; 

identificarmos no escopo das situações suas variáveis de comando e escolhermos aquelas 

necessárias de estudo; estudarmos se as situações escolhidas são consistentes. 

Desse modo, devemos verificar se as variáveis escolhidas não possibilitem aos alunos a 

construção de conhecimentos incompatíveis, mesmo que transitórios; prevermos possíveis 

dificuldades de resolução por parte dos alunos; identificarmos novos conhecimentos e/ou 

métodos de resolução que os alunos possam adquirir e prevermos os saberes/conhecimentos 

e/ou métodos de resolução que devemos institucionalizar. 

Ademais devemos elaborar e analisar uma sequência de situações-problemas, sendo 

estas, do tipo: questões abertas e/ou fechadas numa situação mais ou menos teórica, que 

envolvam um ou vários domínios do saber e conhecimento. Essas situações problema têm por 

finalidade a discussão de novos objetos matemáticos que se apresentam implícita e 

explicitamente, através das questões colocadas pelos alunos. Almouloud (2007) argumenta que 

as sequências devem ainda ser organizadas de maneira a possibilitar que os alunos entendam a 

situação proposta e possam com seus conhecimentos engajarem-se na resolução e apresentar 

soluções. Estas situações devem colocar em jogo um campo conceitual que se pretende 

explorar, e que o conhecimento esteja inserido. 

Sendo os conhecimentos prévios dos alunos relativos ao objeto, em questão, as 

ferramentas que devem ser mobilizadas à solução da situação. Nesse sentido, as situações 

propostas devem permitir ao aluno desenvolver certas capacidades e habilidades, tais como: 

agir, se expressar, refletir e evoluir. 

 

2.3  Experimentação 

Almouloud (2007) argumenta que esta fase da ED se caracteriza como a etapa de 

aplicação de todo o dispositivo organizado, as sequências didáticas, caracterizada como “um 

certo número de aulas planejadas e analisadas previamente com a finalidade de observar 



36 
 

 
 

situações de aprendizagem, envolvendo os conceitos previstos na pesquisa didática.” (PAIS, 

2002, p.102). Para melhor fundamentar as estratégias de aprendizagem, cabe a situação didática 

analisar as variações associadas ao conjunto ensino-aprendizagem. No entanto, não são aulas 

comuns no sentido da rotina de sala de aula, como qualquer execução de projeto é preciso estar 

atento a qualquer acontecimento, pois pode se tornar relevante na hora da análise a posteriori. 

Muitas pesquisas precisam registrar os dados coletados para serem analisados e é nessa 

fase que isso acontece, podendo ser registrado em vídeo, áudio ou anotações em relatórios ou 

diários de bordo, o que interfere na escolha do tipo de registro da sequência são as variáveis 

priorizadas na análise a priori. Nesse sentido, a organização da aula aos momentos de 

experimentação, como destaca Almouloud (2007) devem ser fundamentados, em situações 

didáticas, direcionadas aos momentos de ensino e aprendizagem, tendo sua estruturação voltada 

a coleta de dados. 

Uma situação didática é formada pelas múltiplas relações pedagógicas estabelecidas 

entre o professor, o aluno e o saber, segundo Pais (2008) com a finalidade de desenvolver 

atividades voltadas para o ensino e para a aprendizagem de um conteúdo específico. Dessa 

forma cabe ao professor montar uma situação didática que faça sentido para o aprendizado do 

aluno, algo que seja palpável da sua realidade. 

Outro aspecto importante a ser analisado nas situações didáticas é o problema da 

apresentação do conteúdo em um contexto que seja significativo para o aluno ou, caso 

contrário, perde-se a dimensão de seus valores[...]. Por esse motivo, a teoria das 

situações didáticas é colocada a partir da questão que consiste na forma da 

apresentação do conteúdo, buscando um campo de significado do saber. (PAIS, 2008, 

p. 66). 

 

A sequência didática que será elaborada pelo professor terá que ter um significado para 

o aluno, o conteúdo a ser aplicado precisa ter uma proximidade e estar em um contexto que seja 

significativo para que assim o aluno demonstre um certo interesse cognitivo para a resolução 

das questões. 

A aplicação da sequência didática é de extrema importância para assim garantir a 

proximidade dos resultados práticos com a análise teórica, pois é na experimentação que 

acontecerá o recolhimento dos dados que serão analisados e confronta-los com os dados da 

análise a priori, é nesta fase que há uma percepção da concepção da sequência didática que foi 

elaborada dentro de um planejamento prévio está de acordo com o previsto. 

Nesta fase a obtenção dos dados poder-se-á de várias formas, vai depender das variáveis 

priorizadas na análise a priori. Pode-se recolher esses dados através de questionários, pré e pós 

testes, gravações de áudio quando apenas o discurso do aluno for suficiente, ou através de 

vídeos quando requer observar o comportamento do aluno. 
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Segundo Pais (2008, p. 102), “seja qual for o suporte de registro da realização, é 

importante persistir na transparência de uma descrição fidedigna com a realidade em que a 

experiência foi realizada”. E caso a aplicação da sequência não seja aplicada e/ou coordenada 

pelo pesquisador vale ressaltar que a equipe de professores esteja suficientemente consciente 

quanto aos objetivos da pesquisa, caso contrário, os resultados podem ser prejudicados. 

 

2.4  Análise a posteriori e validação 

Almouloud (2007) salienta que a partir dos dados recolhidos na fase de experimentação 

temos que realizar uma exploração desses resultados. Sendo tal aspecto segundo Pais (2002, 

p.103) o “tratamento das informações obtidas por ocasião da aplicação da sequência didática”. 

Além de enfatizar que:  

O importante é que essa análise atinja a realidade da produção dos alunos, quando 

possível, desvelando seus procedimentos de raciocínio. A análise a posteriori tende a 

enriquecer, quando possível, complementar os dados obtidos por meio de outras técnicas, tais 

como, questionários, entrevistas, gravações, diálogos, entre outras, PAIS (2002).  

Os argumentos anteriores reforçam a importância da análise a priori na ED, e os 

cuidados que devemos ter com a análise dos dados. Sobre a coleta dos dados, esta realizada por 

meio de observações das seções de ensino e das produções dos alunos, podendo também “ser 

obtidos pela observação direta do pesquisador ou da equipe de aplicação da experiência, desde 

que sejam devidamente registrados, de forma objetiva, nos protocolos da experiência.” (PAIS, 

2002, p.103). 

Sobre a análise dos dados, Almouloud (2007) ressalta que não pode ser desconectada: 

dos fundamentos organizados na análise a priori, das teorias de análise, das hipóteses, da 

problemática e dos objetivos do estudo. E como forma de complementar essa coleta, é 

aconselhável a utilização “de metodologias externas: como questionários, entrevistas 

individuais ou em grupos, realizadas em diversos momentos do ensino.” 

(ALMOULOUD,2007, p.176). 

Após, a análise a posteriori caracterizada como a devida organização dos dados; 

devemos realizar a fase de avaliação (validação) da ED, que, como destaca Pais (2002) 

caracteriza-se pelo confronto entre os dados da análise a priori e a posteriori, com o intuito de 

verificarmos as hipóteses levantadas. 

Assim, após o confronto entre as hipóteses levantadas e a atividade prática, temos 

elementos para realizarmos uma análise sobre a produtividade ou não da engenharia proposta, 

além de levantarmos possíveis questionamentos voltados à futuras pesquisas. Tal processo 
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ocorre mediante a verificação, reformulação ou mesmo refutação da(s) hipótese(s) levantada(s), 

e dos argumentos construídos durante o processo de validação interna da engenharia. 

No capítulo em destaque, assinalamos os elementos relativos à ED e a sequência 

didática que pretendemos explorar nos capítulos subsequentes. Nesse sentido, mostraremos no 

capítulo seguinte, um extenso percurso evolutivo, que harmonizará conjecturarmos o cenário 

do Histórico e epistemológico da formação inicial dos professores de física, fazendo uma 

análise na didática das ciências, didática da física e concepções prévias dos licenciandos sobre 

a evolução do conceito de inércia e sobre história da ciência. 

 

2.5  Metodologia de Pesquisa 

Todo trabalho acadêmico precisa ser embasado por um referencial teórico como também 

por uma metodologia adequada ao projeto que está sendo desenvolvido, faz-se necessário a 

utilização de algumas metodologias que forneçam os passos necessários para a estruturação e a 

elaboração dos trabalhos exigidos no decorrer dos cursos de formação superior e de pós-

graduação, como também uma metodologia de ensino que dependerá do tipo de pesquisa, neste 

caso, este trabalho será na área da educação. 

Este trabalho aplicou um produto didático que foi analisado e validado, e para a análise 

dos dados que foram coletados ou observados se faz primordial o uso de uma metodologia 

científica onde será escolhido os instrumentos mais adequados para esta pesquisa.  

Em específico este trabalho para embasar cientificamente o projeto achou-se mais 

adequado o uso da metodologia de pesquisa: Engenharia Didática de Segunda Geração proposta 

por Artigue (1988), desenvolvida na escola francesa de Didática da Matemática. “A Engenharia 

Didática, vista como metodologia de pesquisa, caracteriza-se, em primeiro lugar, por um 

esquema experimental baseado em “realizações didáticas” em sala de aula” (ALMOULOUD; 

COUTINHO, 2008, p. 66). Segundo Artigue (1988) é uma forma de trabalho didático 

comparável ao trabalho do engenheiro que, para realizar um projeto, se apoia em conhecimentos 

científicos de seu domínio, aceita se submeter a um controle de tipo científico, mas ao mesmo 

tempo, é obrigado a trabalhar objetos mais complexos que os objetos depurados da ciência. 

O processo de aplicação da Engenharia Didática de Segunda Geração segue o roteiro 

que foi perfeitamente detalhado e explicado pela Artigue (1988), seguindo cada fase dessa 

metodologia de pesquisa que será explicitado de forma mais sucinta e aplicada, pois nas seções 

anteriores está descrito de forma mais teórica. 

 

 



39 
 

 
 

 Análise Preliminar  

Nesta primeira fase do projeto buscou-se pesquisar e analisar as prováveis causas dos 

problemas7 a serem pesquisados bem como elementos para o tratamento desse problema, com 

vistas a embasar a concepção da engenharia didática. As análises foram feitas levando-se em 

consideração o quadro teórico sobre o qual a pesquisa se apoia e os conhecimentos didáticos já 

adquiridos sobre o tema em estudo.  

Foram realizadas buscas de grandes obras8 para ser efetivada uma análise 

epistemológica dos conteúdos contemplados pela formação inicial de professores e a 

Historiografia da História da Ciência, análise do ensino atual, análise da concepção dos alunos, 

das condições e fatores de que depende a construção didática efetiva, a consideração dos 

objetivos específicos da pesquisa, das dificuldades e obstáculos que determinam a raiz do 

problema e porque ele ainda perdura. As buscas dessas publicações foram realizados em sites 

de periódicos que possuem estrato A1 no Qualis pela Capes9 e sua periodicidade de publicações 

é quadrimestral. Segundo Almouloud (2008) estas análises preliminares devem permitir ao 

pesquisador a identificação das variáveis didáticas potenciais que serão explicitadas e 

manipuladas nas fases que se seguem: a análise a priori e construção da sequência didática. 

Depois foi elaborado um questionário para entender as concepções dos licenciandos do curso 

de física da URCA sobre o conceito de inércia, construção de sequência didática e o contato 

com a Ndc, para assim, entendermos a visão sobre ensino desses futuros professores de física. 

 

 Análise a priori 

Tomando como base as análises preliminares e o referencial teórico, é nesta fase que o 

pesquisador elabora a sequência didática que foi aplicada, além de decidir agir sobre um 

determinado número de variáveis relacionadas ao problema estudado. Então foi elaborado a 

                                                           
7 Tais como levantamento bibliográfico para entender o que é a ED e como ela é trabalhada, e o que meu trabalho 

trará de novo para a literatura específica da área.  
8 Gaston Bachelard (1938) com sua obra “A Formação do Espírito Científico", trouxe a ideia de uma 

descontinuidade da ciência, uma ruptura com a concepção cumulativa e linear do conhecimento, embora ainda 

admitisse a noção de progresso científico. Foi quem apresentou o termo “obstáculo epistemológico”, no qual seria 

uma das causas de estagnação e até de regressão e que impedia e bloqueava outras ideias, podendo ser: hábitos 

cristalizados, teorias científicas dogmáticas e dogmas ideológicos.   

 
7 Beltran; Saito; Trindade (2014) com a obra “História da Ciência e a Formação de Professores” voltada para 

professores de todos os níveis inclusive dos licenciados, o qual aborda a construção e a transformação dos 

pressupostos teórico-metodológicos dessa área, são apresentadas interface entre a História da Ciência e ensino 

entre ciência, técnica e tecnologia na história. 

 
9 Coordena o alto padrão do Sistema Nacional de Pós-Graduação brasileiro como também induz e fomenta a 

formação inicial e continuada de professores para a educação básica. 
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sequência didática onde foram construídos 4 planos de aula, foi utilizado a História da Ciência 

para estudar a evolução do conceito de inércia que foi dividido em dois textos. São previstas as 

ações e comportamentos dos licenciandos durante a experimentação, indicando de que modo 

as atividades propostas propiciarão a uma formação inicial mais adequada. No caso específico 

dessa pesquisa diante das variáveis foram analisadas apenas duas dimensões: a dimensão 

epistemológica (associada às características do saber) utilizando a História da Ciência para 

entender a evolução do conceito de inércia como ferramenta para essa análise, e a dimensão 

didática (associada às características do sistema de ensino, no qual os sujeitos estão inseridos) 

utilizando a sequência didática como ferramenta metodológica. De acordo com Almouloud 

(2008) o objetivo de uma análise a priori é determinar como as escolhas efetuadas (as variáveis 

que queremos assumir como pertinentes) permitem controlar os comportamentos dos alunos e 

explicar seu sentido. 

 

 Experimentação 

É nesta fase que se dá o contato pesquisador/professor/observadores com a população 

de alunos do curso de Licenciatura em Física da URCA (sujeitos da pesquisa), e são explicitados 

os objetivos e condições em que se realizará a investigação (MACHADO, 1999). Neste 

momento ocorre a aplicação da sequência didática, esta, segundo Pais (2002), “formada por um 

certo número de aulas planejadas e analisadas previamente com a finalidade de observar 

situações de aprendizagem...”.  Sendo esta fase da pesquisa a ação aplicada, que foi elaborada 

diante da análise preliminar e da análise a priori. 

A fase da experimentação é clássica: é o momento de se colocar em funcionamento 

todo o dispositivo construído, corrigindo-o se necessário, quando as análises locais do 

desenvolvimento experimental identificam essa necessidade, o que implica em um 

retorno à análise a priori, em um processo de complementação. (ALMOULOUD; 

COUTINHO, 2008, p. 67-68). 

 

Nesta fase, a escolha feita para determinar os meios de registros dos dados colhidos na 

experimentação foram as produções dos licenciandos do curso de Licenciatura em Física da 

URCA, com a utilização de gravações de áudio e vídeo e relatórios. Para uma melhor 

compreensão do ocorrido, estes dados serão completados com o uso de questionários no início 

e no final desta etapa. 

 Análise a posteriori e Validação 

A análise a posteriori e validação da pesquisa foi o conjunto de resultados que se coletou 

na exploração dos dados recolhidos da fase anterior e que contribuíram para melhoria dos 

conhecimentos didáticos que se têm sobre as condições da formação inicial desses licenciando 
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em física. É uma análise feita à luz da análise a priori, dos fundamentos teóricos, das hipóteses 

e da problemática da pesquisa, supondo que: 

• a observação foi preparada por uma análise a priori conhecida do observador. 

• os objetivos da observação foram delimitados por ferramentas apropriadas, e 

estruturados também pela análise a priori. 

Assim, a análise a posteriori depende das ferramentas técnicas (questionários e textos) 

ou teóricas (Sequência Didática e História da Ciência) utilizadas com as quais se coletam os 

dados que permitiram a construção dos protocolos de pesquisa. Esses protocolos foram 

analisados profundamente pelo pesquisador e as informações daí resultantes foram 

confrontadas com a análise a priori realizada. Segundo Almouloud (2008) o objetivo é 

relacionar as observações com os objetivos definidos a priori e estimar a reprodutibilidade e a 

regularidade dos fenômenos didáticos identificados. 
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3. ANÁLISES PRÉVIAS 

 

Nesta etapa, como destaca a ED, devemos realizar a análise do conteúdo de estudo em 

três dimensões: a epistemológica, a didática e a cognitiva. Vale destacarmos que na análise 

constituída nesta etapa, focaremos apenas nas dimensões epistemológica e cognitiva.  

Sendo que a dimensão epistemológica foram analisadas a didática das ciências e a 

didática da física, e na dimensão cognitiva foram analisadas as concepções prévias dos alunos 

sobre o conceito de inércia, como também as concepções prévias dos alunos sobre a História 

da Ciência. Como demonstrado no diagrama abaixo. 

 

Figura 1- Diagrama das dimensões epistemológica e cognitiva 

 
             Fonte: Elaborado pela autora 

 

Assim, preliminarmente realizamos um levantamento bibliográfico em livros de HC e 

artigos que trouxessem elementos relativos à evolução histórica, epistemológica e didático-

metodológica sobre a formação inicial de professores de física.  

Desse levantamento, destacamos como referências iniciais, obras que discutem a 

formação inicial dos professores de física utilizando o ensino de História da Ciência em uma 

didática da física, numa perspectiva histórica, epistemológica e didático-metodológica, donde 

destacamos os estudos de: Nardi (2009), Bachelard (1938), Saito (2014), Martins (2009), 

Moreira (2007), Brousseau (1986), Matthews (1995), Vannucchi (1996), Silva; Martins (2009), 

Nardi e Almeida (2007); dentre outros. 

Dimensões
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Sobre o estudo realizado, salientamos que este nos permitiu a caracterização dos 

aspectos historiográficos e epistemológicos. Além de realizarmos, numa perspectiva de 

complementar a abordagem histórica, uma discussão de elementos, com caráter mais 

específico, que nos permitissem a caracterização da formação inicial dos professores de física 

e como os aspectos relevantes de cada artigo nos trouxe um norte para analisarmos nossa 

proposta.  

Ainda, do levantamento realizado, vale destacarmos que tratamos da Sequência Didática 

e da História da Ciência nessa formação inicial, e que tal estudo nos permitiu suscitar uma gama 

de relações entre a História da Ciência sendo utilizada em outras áreas do conhecimento como, 

Biologia, Química e Matemática, desse levantamento feito pela autora percebeu-se uma 

heterogeneidade de como a HC estava sendo utilizada. 

Sobre as relações conceituais observadas destacamos que estas perpassam por níveis 

histórico, epistemológico e didático-metodológico, tanto na educação básica, quanto na 

superior, sendo estes perfeitamente discutíveis na graduação. Vale destacarmos nesse contexto 

que a HC se insere em outras áreas do conhecimento e pode ser trabalhada diante de várias 

vertentes como mostrada na figura abaixo. 

Figura 2- Mapa conceitual da inserção da História da Ciência em outras áreas do 

conhecimento 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

3.1 Didática Geral e Didática Específica 

 

A história da Didática está relacionada com o surgimento do ensino no transcorrer do 

desenvolvimento da sociedade, da produção e das ciências como atividade planejada e 

intencional dedicada à instrução. 
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O exercício de ensinar requer um conjunto de saberes e práticas tais como os conteúdos 

das diversas áreas de conhecimento, os métodos investigativos da ciência ensinada e os saberes 

pedagógicos próprios da profissão, os quais constituem o domínio teórico e prático da didática. 

Esses conhecimentos ocupam um lugar central no percurso de profissionalização de todo 

professor. Na investigação mais recente, tem se fortalecido o entendimento de que a didática 

não pode formular seu objeto de estudo sem a consideração dos conteúdos e métodos das 

ciências (como, também das artes) a serem ensinadas, assim como as didáticas específicas não 

podem cumprir sua tarefa na formação de professores sem os princípios de aprendizagem e 

ensino comuns a todas as disciplinas presentes na didática. 

A didática das disciplinas exige ou implica um processo incessante de investigação e 

discussão — replanejamento e construção constantes porque os problemas, para serem 

postos em prática, não como uma mera montagem instrumental e operativa, exigem a 

confrontação epistemológica e interdisciplinar (BEDOYA, p. 181, 2005). 

 

Por essa ideia, a didática específica não compõe um conjunto de rotinas predefinidas, 

pois o processo didático na sala de aula reproduz e ao mesmo tempo constrói novos espaços. É 

uma didática que reinventa a prática pedagógica por intermédio da crítica do objeto estudado, 

isto é, o ensino no contexto da educação e do posicionamento político que direciona a ação do 

professor e dos alunos. Libâneo (2008) busca a unidade entre uma Didática Geral do ensino e 

as metodologias específicas. Defende a unidade e a interdependência por meio da relação 

indissociável entre “as questões pedagógico-didáticas e a questão epistemológica” (p. 63). Sob 

esta ótica, o pedagógico está sempre em conexão com o epistemológico. O autor discute quatro 

argumentos a favor da integração entre Didática e didáticas específicas ou especiais, 

sinteticamente apresentados a seguir: 

I. A didática e as didáticas especiais têm o ensino como objeto de estudo e de 

pesquisa. Elas possuem as mesmas funções, ou seja, mencionar o processo 

docente do conhecimento; 

II. As maneiras de ensinar dependem das maneiras de aprender, pois o foco é 

sempre a aprendizagem do discente; 

III. Aprender é desenvolver as capacidades cognitivas do estudante de modo que 

domine conceitos, forme esquemas mentais, raciocine logicamente, argumente 

e solucione problemas etc.; 

IV. A didática e as didáticas especiais, ligadas à pedagogia, conferem uma real 

intenção formativa ao ato de ensinar. 
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Com esta visão, tanto a didática geral quanto as específicas são recíprocas uma vez que 

o objeto de estudo de ambas é o ensino. 

Segundo Veiga (2014) existem alguns elementos estruturantes da didática específica 

como:  configuração contextual, fato epistemológico, saberes e linguagens específicas, 

atribuições de significados, intencionalidades e delimitação procedimental, que será mostrado 

em síntese abaixo: 

I. Configuração contextual - conectar os conhecimentos específicos 

curriculares e de cada componente curricular às finalidades sociais mais 

abrangentes, compreendendo os vínculos epistemológicos. 

II. Fato epistemológico – Analisar o conteúdo curricular disciplinar nas suas 

diferentes dimensões: científica, pedagógica, político-social, econômica, 

histórica, geográfica, entre outras. 

III. Saberes e linguagens específicas - O saber estruturado, o saber evolutivo, o 

saber cultural, o saber contextualizado. 

IV. Atribuições de significados - Atribuição de significados ao conhecimento, 

objetivando a compreensão do porquê dos conceitos. 

V. Intencionalidades - O ensino no sentido de transformar o pensar e o agir do 

futuro profissional em um novo contexto, resultante de mudanças 

socioeconômicas, culturais e tecnológicas. 

VI. Delimitação procedimental – Possuem variações metodológicas e 

tecnológicas para a preparação das didáticas específicas, em que professores 

e estudantes possam dialogar, problematizar e atualizar as questões e 

desafios dos saberes de um determinado campo epistemológico, uma vez que 

eles são protagonistas na construção do conhecimento. 

Apresentando todos esses elementos estruturantes, fica claro que, a didática geral e a 

específica possuem o mesmo objeto de estudo que é o ensino, visam a prover boas condições 

de aprendizagem para os alunos, dirigem-se para o aprender a pensar, buscam objetivos de 

formação da personalidade. Então caberia as instituições de ensino superior estimular o 

professor a criar novos saberes e novas formulações didáticas. Existe a necessidade de serem 

delineadas os reais significados das Didáticas Geral e didáticas específicas, uma vez que por 

meio delas podemos caracterizar os seus elementos estruturantes. 
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3.1.1  Didática das Ciências 

A Didática das Ciências analisa as praxeologias do docente, avaliando no interior da 

sala de aula as representações, as expectativas e intervenções do professor, sugerindo-lhe 

possibilidades e alternativas para o aprimoramento da prática pedagógica. É importante saber 

que a Didática das Ciências não se restringe apenas ao curso de ciências, mas interessasse por 

todas as situações de apropriação do saber científico, como por exemplo, museus, exposições, 

textos ou documentos icônicos. 

Na obra A Didática das Ciências  (ASTOLFI e DEVELAY, 1989), é relatado neste livro 

desde como se chegou a definição e ao conceito da palavra Didática, em seguida os autores 

relacionam obstáculos epistemológicos com a  formação de conceitos a partir de rupturas 

epistemológicas, tanto na área da biologia quanto da física tendo o Bachelard como referência 

citando a sua obra a formação do Espírito Científico (1938), os autores também citam a 

Transposição Didática (1985) que foi estudada e conceituada por Chevallard para explicar a 

transição do saber sábio para o saber ensinar. 

Tendo como base esses teóricos iremos descrever um pouco dos obstáculos 

epistemológicos e didáticos experenciados na didática das ciências pois como na seção seguinte 

iremos retratar a didática da física temos que entender epistemologicamente como procede tais 

obstáculos para a construção do conhecimento, segundo Astolfi e Develay (1989),  os saberes 

acadêmicos específicos à disciplina não deveriam ser abordados sem reflexão epistemológica, 

sendo assim, nos fundamentaremos de forma teórica a contribuirmos para a construção de 

caminhos que permitam compreender melhor a natureza  da Didática da Física na formação 

inicial de professores. 

A noção de obstáculo epistemológico inicialmente foi descrita pelo filósofo francês 

Gastão Bachelard na sua obra A formação do Espírito Científico (1938), considerada uma das 

suas principais e mais influentes obras no contexto educacional devido a sua clareza literária, o 

seu tom original e um toque de bom humor, sendo ele um exímio crítico e possuindo uma ampla 

visão pedagógica, Bachelard ilustra fatos relacionados a formação histórica dos conceitos 

científicos, descreveu em detalhes, a essência da noção de obstáculo que atualmente é 

mencionado de forma ampla em estudos de didática. 

A didática das Ciências nos permite fazer reflexões epistemológicas propondo um 

exame do saber ensinado, fazendo com que o professor reflita em algumas questões como por 

exemplo: como abordar a construção dos conceitos e das leis físicas até se chegar a teoria aceita 

e comprovada? Quais rupturas se produziram na história desses conceitos? Esta epistemologia 
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infere consequências didáticas, trazendo luzes para uma criação de uma nova pedagogia das 

ciências, tendo o obstáculo epistemológico como uma ferramenta didática. 

As contribuições da epistemologia em didática – A função do ensino científico é 

dupla: dar aos alunos-chave essenciais permitindo-lhes responder a questões 

científicas e técnicas em sua vida cotidiana e, ao mesmo tempo, desenvolver neles 

atitudes, métodos de pensamento que se aproximem dos que as ciências laçam mão 

em seu laboratório. (ASTOLFI e DEVELAY, 1989, p.25). 

 

Devido ao caráter específico do contexto histórico das ciências, em que surgiu a noção 

de obstáculo epistemológico, no plano pedagógico, é mais pertinente se referir a existência de 

obstáculos didáticos, conceito esse que tem sido elaborado na educação matemática mas que 

podemos nos apropriar e utilizá-lo para o ensino de física, são conhecimentos prévios e 

cristalizados que os alunos adquirem durante sua vivência e que dificultam na hora de ocorrer 

uma ruptura na mudança conceitual, segundo Bachelard (1938) os professores não percebem 

que esses conceitos leigos e prévios que já vem na bagagem cognitiva do aluno precisam ser 

trabalhados para serem rompidos e que esses são os primeiros obstáculos epistemológicos. 

Não levam em conta que o adolescente entra na aula de física com conhecimentos 

empíricos já constituídos: não se trata, portanto, de adquiri uma cultural experimental, 

mas sim de mudar de cultura experimental, de derrubar os obstáculos já sedimentados 

pela vida cotidiana. (BACHELARD, 1938, p. 23). 

 

No que se refere ao estudo dos obstáculos didáticos se tornaria interessante limitar o 

paralelismo entre o desenvolvimento histórico das ciências e o plano cognitivo de aprendizagem 

escolar, sendo que a didática das ciências se dispõe a estudar a evolução da formação dos 

conceitos, temos que admitir a flexibilização de que os obstáculos não se resumem apenas as 

dificuldades históricas e externas ao plano de aprendizagem.  

É necessário ter um olhar geral, pois existem outras fontes de dificuldades na 

aprendizagem escolar, segundo Igliori (1999) observa que a noção de obstáculo epistemológico 

pode ser estudada tanto para analisar a evolução histórica de um conhecimento, como em 

situações de aprendizagem ou na evolução de síntese de um conceito, observando essas 

concepções se reforça a ideia de que a noção de obstáculo epistemológico não se deve restringir 

ao campo da epistemologia, tal qual, também não é uma concepção a ser analisada de forma 

isolada no plano pedagógico.  

O caráter irrefutável do processo de aparecimento de um obstáculo ou entrave, urge 

um entendimento do caráter funcional acerca do seu surgimento e/ou manifestação, 

na medida em que, o sujeito epistêmico busca meios e condições ativas de 

apropriação/incorporação de um conhecimento cientificamente elaborado e 

sistematizado. As repercussões para importância da noção de obstáculos 

epistemológicos, metodológicos e didáticos, se apresenta para todas as disciplinas. 

(ALVES, 2017, p.10) 
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Os obstáculos epistemológicos além das suas raízes culturais e históricas, também 

possuem uma dimensão social e cultural de aprendizagem, muitos deles são representações 

elaboradas pelo imaginário do sujeito cognitivo, é justamente nesse estágio onde surgem 

dificuldades decorrentes dos conhecimentos anteriores, o avanço das ideias científicas podem 

ser ameaçadas por conhecimentos que se aproximam da verdade de uma determinada época, 

quando defendidas cegamente por aqueles que a detêm, impedindo assim a ruptura de 

paradigma do conhecimento antigo, o que Bachelard classifica de experiência primeira. 

A primeira experiência ou, para ser mais exato, a observação primeira é sempre um 

obstáculo inicial para a cultura científica. De fato, essa observação primeira se 

apresenta repleta de imagens; é pitoresca, concreta, natural, fácil. Basta descrevê-la 

para ficar encantado. Parece que a compreendemos. (BACHELARD, 1938, p.25). 

 

Vamos fazer uma discussão sobre a história da natureza da luz vinculada a conceitos da 

epistemologia bachelardiana, destacando-se: os períodos de rupturas e descontinuidades 

presentes no constante confronto entre o modelo corpuscular e ondulatório da luz de forma 

resumida, pois para fazer uma análise de forma profunda fugiria da essência e dos limites do 

nosso trabalho.  

Articular a ideia da filosofia bachelardiana de rupturas e descontinuidades ao estudo 

das raízes históricas da óptica possibilita compreender as distintas premissas teóricas 

que dirigiam o pensamento dos filósofos gregos acerca do mecanismo da visão e do 

que é a luz, entre outras coisas. (SAMBURSKY, 1990, p.35). 

 

Nossa discussão inicia no século III exatamente na Grécia onde haviam duas concepções 

distintas sobre a natureza da luz: Uma delas é a física do contínuo que foi criada pelos estóicos: 

de Zenon, Crisipo e Posidônio. As concepções dos estóicos sobre a propagação da luz em um 

meio, o pneuma, que sustentam o caráter descontínuo da matéria, e a outra concepção foi criada 

por um outro grupo chamado de atomistas. 

A física estóica é a natureza contínua da matéria e da propagação dos fenômenos físicos, 

segundo os estóicos, existe um elemento ativo, que seria uma combinação de ar e fogo, 

responsável por unir em um todo único e dinâmico o “cosmos”. A esse princípio que regulava 

todos os fenômenos deu-se o nome de pneuma, termo grego que significa ‘espírito’ ou ‘alento’.  

Além de impedir a existência do vazio dos atomistas, no mundo sensível, o pneuma 

ensejava a ligação e a conexão das coisas, devido as suas qualidades tensoras. 

A rigor, os estóicos admitem o vazio fora do mundo, já que concebiam o mundo – na 

qualidade de conjunto de corpos – como finito e envolto por um vazio que se estende 

indefinidamente... ‘Neste contexto´ o pneuma possui diversas funções na concepção 

estóica da natureza. Ele constitui uma força integradora e dinamizadora do cosmos. 

Sem essa ação do pneuma, o mundo tenderia a se dispersar pelo vazio que o envolve, 

e os corpos, individualmente, tampouco manteriam coesão. (ABRANTES, 1998, 

p.46). 
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Os atomistas tinham uma concepção de matéria que a mesma era composta por 

partículas que não eram visíveis a olho nu, indivisíveis, imutáveis, duras, indestrutíveis, em 

números eram infinitas, articulada à ideia da ausência de matéria, ou seja, existência do vazio. 

Na concepção atomistas, a luz é formada por átomos sutis, arredondados e velozes. A 

explicação de porquê enxergamos o mundo era dada em virtude de um fluxo de partículas 

emanado do objeto, que é assimilado pelos olhos. Já para os estóicos a explicação da visão é 

mais complexa: 

Supostamente, tem origem na alma do observador uma luz, que chega ao olho como 

uma onda, através do pneuma existente no corpo humano. Ao deixar o olho, esta luz 

perturba o ar, que se expande na forma de um cone, até encontrar o objeto visado. Este 

é percebido pelo sujeito por meio de uma nova propagação ondulatória, através da 

agitação do ar, captada pelo olho e transmitida a sua alma, pelo pneuma. 

(SAMBURSKY, 1990, p. 164) 

 

Realizando essa análise da natureza da luz na visão dos gregos gera-se um 

questionamento: Essas ideias precursoras gregas podem ser consideradas embriões das ideias 

da natureza da luz de Huygens (Ondulatória) e Newton (Corpuscular) dentro de um processo 

cumulativo de ideias? Segundo Bachelard, critica de forma incisiva a imagem de um progresso 

contínuo do conhecimento científico, acentuando o caráter descontínuo da razão. 

Ao permanente processo de reconstrução do saber científico traduz o aspecto 

descontinuista da razão. As oscilações entre a teoria corpuscular e a teoria ondulatória 

da luz, vivenciadas pela comunidade científica a partir do século XVII, ilustram que 

não existe um contínuo e linear entrelaçamento de ideias ao longo da história da 

óptica. Há frequentes rupturas e descontinuidades, mudanças de visão, pressupostos e 

convicções teóricas em relação à luz. (MELO e PEDUZZI, 2001, p. 08). 

 

Se formos analisar em qual contexto histórico-cultural surgiram as ideias dos estóicos e 

dos atomistas acerca da natureza da luz, veremos que essas ideias surgiram de distintas visões 

de mundo, e já no século XVII essa polêmica entre Huygens e Newton sobre a natureza da luz 

já foram fundadas em um contexto histórico-cultural bem diferente dos gregos, onde no século 

XVII estava havendo um cenário de modificações radicais nas imagens de natureza e de ciência 

herdadas da Antiguidade, como por exemplo a revolução astronômica onde o  geocentrismo foi 

substituído pelo heliocentrismo, outra revolução chamada de cosmológica onde um mundo 

finito foi substituído por um universo infinito. Essa última revolução, que culminou com a 

mecânica galilaico-newtoniana, pode ser vista como consequência da revolução astronômica e 

cosmológica, já que a física Aristotélica não era mais compatível com o heliocentrismo e com 

a concepção de universo infinito. 

 Logo em seguida surgem mais dois personagens com ideias dicotômicas, um deles é o 

Descartes que infere que a velocidade da luz seja maior em meios mais densos, ou seja, mais 
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refringente, o outro era o Fermat (1661), com base no ‘postulado do tempo mínimo’, chega a 

um resultado contrário: de que a luz em meios mais refringentes tem menor velocidade. A 

contrariedade das concepções teóricas se intensificam com os trabalhos de Huygens (Teoria em 

concordância com Fermat) e Newton (Teoria de acordo com Descartes) e com as evidências 

experimentais concernentes aos fenômenos de difração (1665), interferência (1665) e 

polarização (1669).  

Em seguida vieram Fizeau (1850) e Foucault (1851), que corroboraram a hipótese 

ondulatória. No entanto, a maior aceitação da concepção ondulatória consolida-se 

anteriormente, com sua retomada por Young (1802) com a experiência da fenda dupla que 

fragiliza a Teoria Corpuscular da Luz e, mais tarde, por Fresnel.  

A aceitação da teoria ondulatória não foi definitiva, devido ao registro, por Hertz (1887), 

do que viria a ser posteriormente conhecido como efeito fotoelétrico, que prosseguiu com 

Planck (1905) e graças a sua constante que levou seu nome, Einstein conseguiu comprovar a 

existência do mesmo. O objetivo de Hertz era confirmar experimentalmente a previsão de 

Maxwell de que a luz é uma onda eletromagnética. O efeito fotoelétrico caracteriza mais uma 

ruptura na forma de pensar a natureza da luz. Segundo Pais (2008), “A evolução do 

conhecimento encontra-se, então, estagnada até o momento em que ocorre uma ruptura 

epistemológica com os saberes que predominaram por um certo período.” 

Uma das grandes contribuições de Bachelard para a área da Didática das Ciências foi a 

sua primazia quanto ao processo intermitente de reconstrução do saber científico, demonstrando 

que um novo pensamento sempre desencadeia rompimento com estruturas conceituais 

solidamente firmadas, uma descontinuidade da razão. 

(...) as crises de crescimento do pensamento implicam uma reorganização total do 

sistema de saber. A cabeça bem feita precisa então ser refeita. Ela muda de espécie. 

Opõe-se à espécie anterior por uma função decisiva. Pelas revoluções espirituais que 

a invenção científica exige, o homem torna-se uma espécie mutante, ou melhor 

dizendo, uma espécie que tem necessidade de mudar, que sofre se não mudar. (...) Se 

considerarmos, por exemplo, a modificação psíquica que se verifica com a 

compreensão de doutrinas como a da Relatividade ou como a da Mecânica 

Ondulatória, talvez não achemos tais expressões exageradas (...) (BACHELARD, 

1938, p. 20). 

 

Desde os Gregos até Einstein percebe-se as expressivas mudanças ocorridas durante 

esse percurso histórico, e que essas mudanças ocorreram mais fortemente a partir do século 

XVII com um amplo movimento cultural relacionado ao nascimento da ciência moderna, 

desencadeando alterações profundas na compreensão da natureza, organização social e prática 

científica. 
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A Didática das Ciências vem nos mostrar como caracterizar a ciência, sua natureza e 

construção, mostrar a verdadeira gênese do desenvolvimento do conhecimento científico e da 

própria filosofia da ciência, configuram-se desafios presentes no ensino das ciências naturais, 

tanto em nível médio, quanto universitário, pois a formação inicial dos professores de física se 

torna falha sem esse viés histórico e epistemológico da ciência.  

Pois o papel da História e da Filosofia da Ciência no ensino em geral se torna de extrema 

necessidade, pois se deve articular a imagem da ciência com cientistas falhos e que muitas vezes 

erraram, mostrando uma perspectiva mais humana da ciência, e deixar essa visão de um 

cientista estritamente racional, neutro e objetivo, que segue rigorosamente o método. Essas 

questões podem inspirar e despertar o ensino de Física de seu sono dogmático: o sono de um 

conhecimento apresentado acriticamente. 

 

3.2  Didática da Física 

Para abordarmos o tema sobre didática da física temos que fazer uma análise de vários 

pesquisadores que discutem o tema, como o Nardi e Castiblanco (2014), Nardi e Castiblanco 

(2015), Capece (2010), pois diante de pesquisas realizadas (buscas feitas nos sites de revistas 

eletrônicas conceituadas pela CAPES10) ficou evidenciado o número pequeno de trabalhos que 

discutem a didática da física os seus aspectos metodológicos e didáticos, talvez essa escassez 

seja explicado pela complexidade que é o ensino de ciências, diante da literatura revisada na 

área de Ensino de Ciências uma ideia se converge, é necessário melhorar a formação para o 

ensino já na graduação, bem como os rumos que deve se tomar essa formação. 

Consideramos que decidir o que ensinar em cursos associados a Didática da Física 

não é tarefa simples, especialmente quando se tem consciência de que os conteúdos 

não são da física em si mesma, mas de formas de tratar a física em âmbitos 

educacionais. Por sua vez, desenvolver critérios para selecionar conteúdos ou planejar 

metodologias de trabalho em sala de aula que sejam o reflexo dos conteúdos ensinados 

em Didática da Física, também é uma tarefa complexa especialmente quando se quer 

promover a coerência entre a formação oferecida e a prática do futuro professor. 

(NARDI e CASTIBLANCO, 2014, p. 21,).  

 

Uma pesquisa realizada por Nardi e Castiblanco (2015) com os maiores pesquisadores 

nacionais da área de Ensino de Física para mapear os “Objetos de Estudo”, buscando 

compreender a função do ensino da Didática da Física nos cursos de licenciatura em física, se 

concluiu que os referenciais utilizados pelos pesquisadores possuem caráter inter e 

multidisciplinar de pesquisa da área, além de considerarem resultados da pesquisa na área de 

ensino de física, também consideram aportes com base em disciplinas da Educação, das ciências 

                                                           
10 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
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exatas, das ciências humanas e da área de Ensino de Ciências, que são importantes 

desdobramentos de tópicos, sendo que, para resolver os problemas nesse campo, faz-se 

necessário utilizar de forma integrada vários campos de conhecimento. 

Segundo Nardi e Castiblanco (2015) assim, esse tipo de conhecimento vai além dos 

conteúdos das ciências exatas, uma vez que são necessários conhecimentos das ciências 

humanas e das ciências sociais relacionados à questão do ensino de física. 

Essa pesquisa ainda se estende em uma questão primordial que foi lançada para esses 

grandes pesquisadores “Identificar possíveis temáticas a serem ensinadas em um curso de 

Didática da Física na formação inicial de professores”. 

 Todos eles possuem visões diferentes que permeiam várias áreas de pesquisa, fato que 

é natural se entendermos que atuam em diferentes universidades e grupos diferenciados, isso 

pode se constituir como um obstáculo para detectar critérios orientadores que permitam 

formular estratégias para o ensino da Didática da Física na formação inicial dos professores, 

mas que diante da análise das respostas dos pesquisadores podemos ampliar e renovar o cenário 

dessa formação inicial em física. 

Diante dos resultados obtidos por Nardi e Castiblanco (2015) podemos trazer para a 

discussão que as estratégias para uma Didática da Física pode ser composta por metodologias 

de diversas áreas, e que a pesquisa sobre ensino de física ainda é muito recente e que existe um 

vasto campo para novas discussões, novas estratégias, novas metodologias e adaptações de 

“objetos de estudo” de outras áreas para o ensino de física. 

Na formação de professores de física, é preciso considerar aspectos que lhe permitam 

adquirir conhecimentos nesses aspectos, mas de forma integrada. Isto é, de forma que 

eles considerem o ensino de física em diversos contextos, que compreendam a função 

do ensino de física nesses contextos, mas também que aprendam sobre esses aspectos 

específicos da interação – temas nos quais existe um importante acúmulo de 

resultados produzidos pelos pesquisadores questionados. (NARDI e 

CASTIBLANCO, 2015, p. 427). 

 

A Didática da Física também necessita ter esse caráter multidisciplinar já que são 

utilizados aportes vindos de outras áreas, como exatas, humanas e ensino de ciências, formando 

o futuro professor com critérios que lhe permita utilizar os conhecimentos de diversas 

disciplinas para solucionar problemas específicos do ensino e da aprendizagem da física. 

 

3.2.1  A didática da física como aperfeiçoamento e prática reflexiva em nível de 

formação inicial 

Podemos realizar uma análise da didática da física também como uma ferramenta de 

construção de conceitos, de uma prática reflexiva para o licenciando e estratégias 
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metodológicas para que os futuros professores consigam ensinar e aprender, por exemplo, a 

partir um viés histórico-epistemológico da física, principalmente quando se quer mostrar 

coerência entre a formação oferecida e prática esperada do futuro professor. 

Os professores formadores, ao lecionar uma didática da física, na tentativa de elaborar 

critérios tanto para uma estrutura teórica que permita organizar os conteúdos a serem 

lecionados, quanto o planejamento de aulas práticas a serem dadas em sala de aula, partimos 

do pressuposto de que o professor formador precisa de conhecimentos além do conhecimento 

específico de física, e questionamos quais são esses outros conhecimentos e como é que eles 

devem ser considerados afim de melhorar a formação inicial dos professores de física.  

Com base nos autores Girox (1997), e Fischman e Sales (2010) nos fala que é preciso 

formar professores com uma visão emancipadora da sua realidade, com habilidades crítico-

reflexivas colocando em prática esse modo de ver o mundo com seus futuros alunos.  

Portanto consideramos, um dos objetivos da didática da física deve ser o de mostrar 

maneiras de tratar os conteúdos específicos da física a fim de que seu ensino 

desenvolva o caráter crítico-reflexivo para que o licenciando possa construir seu 

próprio conhecimento em relação ao ensino. (NARDI e CASTIBLANCO, 2014, p. 

22). 

Nesse ponto devemos relatar que além dessa reflexão que o futuro professor deve ter do 

seu entorno, o mesmo deve refletir sobre sua prática profissional e a si mesmo, esse trabalho 

precisa ser desenvolvido desde sua formação inicial, pois assim com o desenvolvimento de 

habilidades metacognitivas levará o aluno a refletir a sua prática quanto aluno, professor 

estagiário e novato. Segundo Nardi e Castiblanco (2014) “Entendemos que a formação das 

habilidades metacognitivas deve se dar de tal forma que seu aprendizado perdure e o eduque 

para um estilo de vida no seu futuro exercício profissional.” 

De forma a complementar as ideias anteriores, entendemos que a outra função da 

didática da física é também de formar professores pesquisadores, pois o aprendizado de como 

planejar, ou que metodologias utilizar para melhorar o processo de ensino/aprendizagem se dá 

principalmente na prática docente nas instituições de educação. E para o professor colocar em 

prática ele precisa pesquisar e estudar teorias, estimulando desde a sua licenciatura o hábito da 

pesquisa de cunho científico, com produções de artigos, participações em eventos acadêmicos, 

despertar no futuro profissional esse espírito investigador, reflexivo e produtivo, pois apenas 

com muito pesquisa é que se dá o aperfeiçoamento da nossa prática docente. 

Isto implica a formação do professor para a autonomia, que significa a compreensão 

de estratégias que lhe permitam aprimorar o seu exercício docente, por meio de 

aprendizados sobre, por exemplo, a diferença em fazer pesquisa em física e o que é 

fazer pesquisa em ensino de física, e ainda como aproveitar os resultados de pesquisas 

para enriquecer sua prática, sem que implique necessariamente que todo professor do 

nível básico deve desenvolver pesquisa, mas sim, que todos devem estar preparados 
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para ler e aproveitar os resultados de pesquisas em seu campo de ação, assumindo a 

reflexão de sua própria prática como uma estratégia de trabalho. (NARDI; 

CASTIBLANCO, 2014, p.23). 

 

Pensando na formação dos licenciandos em física, e de modo mais específico a formação 

que é dada aos futuros professores de física em disciplinas associadas a didática da física, é 

essencial entendermos a diferença entre o professor universitário que leciona a didática da física 

e o professor da educação básica e o trabalho de pesquisa que pode ser desenvolvido em cada 

nível, sendo que os dois trabalham com objetivos educacionais, realidades e sujeitos 

diferenciados. 

Segundo Nardi e Castiblanco (p. 27, 2014) “Os professores universitários que lecionam 

didática da física, ensina como entender os processos de ensino e aprendizagem da física, 

enquanto o professor de nível básico ensina física.” Porém, os dois professores podem se 

embasar em resultado de pesquisas para melhorar sua prática, também, podem realizar 

pesquisas, sendo que cada um no seu contexto educacional. 

 

3.3  História da Ciência voltada para a formação inicial de professores de física 

 

O método de ensino/aprendizagem da nossa educação segue um modelo de reprodução 

que vem se repetindo a várias décadas, seja na educação infantil, na educação fundamental, no 

ensino médio ou no ensino superior, e justamente na fase acadêmica onde são formados os 

futuros professores, esse processo de repetição e reprodução continua a ser trabalhado e 

apresentado para os licenciandos.  

O sistema de educação atual que tem seu principal foco treinar os alunos para exames 

nacionais e provas para serem selecionados para ingressarem na vida acadêmica, e diante dessa 

limitação da educação a ciência sofre algumas transformações até chegar na sala de aula, um 

exemplo seria a ciência que está escrita nos livros didáticos que sofrem uma transformação de 

saberes, ocasionando a despersonificação e a descontextualização da verdadeira ciência, onde 

toda a história da ciência é simplesmente resumida a pequenas biografias dos cientistas e 

algumas meras datas, pautada na visão da ciência como progresso contínuo. 

Existem grandes obras escritas por estudiosos da área da educação que demonstram a 

importância da inclusão da história da ciência no ensino, e como se dá essa complexa relação, 

temos alguns nomes como: Gaston Bachelard (1938), Karl Popper (1934), Thomas Khun 

(1963), são os principais autores de obras que tentam construir uma interface entre História da 
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Ciência e o ensino, onde exige um extremo aprofundamento na análise e busca de 

compatibilidades entre tendências pedagógicas e perspectivas historiográficas. 

No cenário nacional esse tema ganhou uma grande visibilidade, podemos constatar 

diante de inúmeros trabalhos científicos publicados com essa temática, como nas revistas 

eletrônicas de Ensino de Física, simpósios e outros eventos promovidos pela Sociedade 

Brasileira de Física e Associação Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências. Hoje, mesmo 

diante de algumas críticas, já existe certo consenso das melhorias que o seu uso pode gerar no 

ensino de Ciências, no geral, e no de Física, em especial. 

O estudo da História e da Filosofia da Ciência e, em especial, a sua aplicação no ensino 

vêm se tornando um tema de inúmeras pesquisas por parte de historiadores, filósofos 

e educadores em ciência, as quais, quase sempre, culminam em dissertações de 

mestrado e teses de doutorado. (MARTINS, 2001, p. 05). 

 

 Dada as implicações da História da Ciência no ensino fica evidente a urgente 

necessidade de aportes teóricos e filosóficos na formação inicial dos professores de física, 

contribuindo para evitar as noções distorcidas a respeito do desenvolvimento do conhecimento 

científico, além de permitir intervenções mais qualificadas em sala de aula.  

Determinados cursos de licenciatura das áreas científicas, como Física, Biologia, 

Química, já estão inserindo na sua matriz curricular de alguma forma a História da Ciência em 

seus programas, seja através de uma disciplina específica ou por abordagens inseridas nas 

demais disciplinas. Nos cursos de pós-graduação da área do ensino (mestrado e doutorado) 

existe um cuidado especial com a inserção da disciplina de História da Ciência, pois é de 

extrema importância que se não houve esse contato na formação inicial, que haja na formação 

continuada dos professores. 

A história da Ciência vem sendo valorizada por professores e educadores envolvidos 

nos diversos níveis de ensino. Tal interesse fundamenta-se nas possibilidades que a 

abordagem da História da Ciência oferece para reflexão e discussão da gênese e da 

transformação de conceitos da natureza, as técnicas e as sociedades, bem como análise 

dos diversos modelos de elaboração de conhecimentos. Nesse sentido, a relevância da 

História da Ciência tem sido particularmente considerada na formação de professores. 

(BELTRAN; SAITO; TRINDADE, 2014, p. 101). 

 

A história da ciência apresenta características fundamentais para uma boa formação dos 

professores de ciências, segundo Carvalho e Gil-Pérez (1995) defendem que conhecer a matéria 

ensinada, requisito básico para tal formação, envolve conhecer também a História da Ciência. 

O ministério da educação também enxerga a importância de ter no currículo da educação básica 

a inserção da História da Ciência, para que os alunos já tenham esse primeiro contato no Ensino 

Fundamental e continuem no Ensino Médio.  
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Em consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), justifica a inserção 

da História da Ciência no Ensino de Ciências nas Orientações Curriculares Nacionais (OCN) e 

também nas Diretrizes Nacionais para a Educação Básica, que entendem como sendo de grande 

importância a contextualização histórico-social do conhecimento científico, tendo como 

finalidade que os estudantes tenham uma visão de uma ciência mais humana, passível de erros 

e que consigam fazer uma relação com o desenvolvimento da sociedade. 

  
O estudo da HC “[...] daria aos estudantes uma oportunidade de questionar e 

compreender melhor processos sociais, econômicos e culturais passados e 

contemporâneos [...].” O estudo da HC “[...] auxiliaria a construir uma visão das 

Ciências da Natureza associada a outras dimensões da vida humana [...].”  A HC 

possibilita “[...] construir com os alunos uma concepção interativa de Ciência e 

Tecnologia não-neutras, contextualizadas nas relações entre as sociedades humanas e 

a natureza.” (BRASIL. MEC, 2002, p. 18 e 19). 

 

A interação entre História da Ciência e o ensino ocorre de várias formas, podendo ser 

como propostas baseadas em diferentes tendências pedagógicas e também como já mencionado 

na legislação educacional brasileira, alguns autores consideram as possibilidades de interfaces 

entre História da Ciência e ensino em termos de aproximação e distanciamentos entre formas 

de construção e/ou reconstrução de conhecimentos, Matthews (1994) levam em conta as 

contribuições da História da Ciência, tendo em vista o desenvolvimento da visão sobre a 

natureza da ciência na formação dos estudantes11.  

A História da Ciência desde sua institucionalização no início do Século XX constitui 

um campo de interface com as ciências humanas, naturais e exatas. Essas mudanças na vertente 

historiográfica da História da Ciência que foi verificada na década de 1930, contribuíram para 

a definição do caráter interdisciplinar dessa área. 

  
As pesquisas mais recentes em História da Ciência norteiam-se por abordagens e 

metodologias de análises de documentos que focalizam interações de aspectos 

epistemológicos, historiográficos, sócio-histórico e culturais nos processos de 

elaboração, transmissão e transformação de conceitos científicos. (BELTRAN, 

SAITO E TRINDADE, 2014, p. 103). 

 

Como mostra a figura abaixo retirada do livro “História da Ciência para formação de 

professores” dos autores Beltran, Saito e Trindade (2014) mostra essa interface da História da 

Ciência com uma característica de interdisciplinaridade com outras áreas.  

 

 

                                                           
11 Abrangem os estudantes dos três níveis da educação: Fundamental, Médio e Superior. 
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Figura 3- História da Ciência e sua interdisciplinaridade 

 

  

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Fonte: Adaptada pela autora 

 

De acordo com Beltran (2009) desse modo, tanto a área de Educação em Ciências como 

a História das Ciências, pela natureza de seu objeto, exige a interface com outras áreas do 

conhecimento, ou seja, uma abordagem interdisciplinar. 

Para uma boa formação dos professores de física essa interface da História da Ciência 

vem melhorar no sentido de localizar os pontos comuns entre essas áreas de pesquisa distintas, 

considerando-se o objeto de estudo, para que possa estabelecer novas e coerentes malhas 

práticas, sendo que esse objeto de estudo da pesquisa em educação em ciências é o processo de 

ensino-aprendizagem do conhecimento, o que engloba as formas de elaboração, transformação 

e transmissão desse conhecimento. 

Devo desencapar a malha analítica metodológica de minha ciência de origem e ver de 

que maneira posso conectar os fios ali encontrados com os de outras teorias, que 

estabeleçam interfaces com meu objeto de estudo. A conexão desses vários fios 

através de várias malhas relacionadas me levariam a observar um mesmo objeto de 

estudo em níveis diferentes. (BELTRAN, 2010, p. 189). 

 

Fazendo uma rápida visualização na história da nossa educação vemos que as tendências 

pedagógicas Brasileiras que foram as: tradicional, renovada, tecnicista e a construtivista, 

começaram a acontecer nas primeiras décadas do século XX, período onde o sistema 

educacional brasileiro estava se organizando com a criação do Ministério da Educação e da 

Saúde (1931), pasta então atribuídas para Getúlio Vargas e Francisco Campos, firmava-se a 

concepção tradicional da educação. A tabela abaixo resume cada tendência pedagógica e suas 

características e como a historiografia de cada época influenciou em cada tendência pedagógica. 
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Tabela 1- Historiografia da tendência pedagógica tradicional 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Essa tendência tradicional centrava no professor, trazia o aluno como alguém que não 

tinha nenhum conhecimento prévio e a ciência era transmitida de forma linear, mostrando o 

cientista que iniciou o estudo daquela teoria e o mais atual. Não mostrava outros nomes que 

vieram a contribuir para a construção do conceito. 

Na escola tradicional, o aprendiz é considerado um quadro em branco onde o 

conhecimento será desenhado pela ação educativa do professor. Assim, o 

conhecimento, particularmente o concernente às ciências naturais e exatas, é tido 

como algo pronto e passível de ser transmitido aos jovens. Além disso esse 

conhecimento era acumulativo e se desenvolveria sempre no sentido do 

aprimoramento progressivo, tal como ocorria na ciência. (SAITO, 2014, p. 106). 

 

  De acordo com Saito (2014) tanto a historiografia tradicional quanto a pedagogia 

tradicional admitem que o conhecimento se dava de forma acumulada e que se desenvolveu de 

forma contínua e progressiva. 

 

 

                                                           Tradicional 

Tendência Pedagógica Historiografia 

 

 O aprendiz era considerado um quadro 

em branco. 

 

 Centrada na busca e seleção de teorias 

científicas do passado, as quais teriam 

evoluído até chegarem às ideias 

científicas do presente. 
 

 

 As ciências era tido como algo passível 

e pronto de ser transmitido aos jovens. 
 Visão da ciência linear e progressiva. 

 Ciências físicas (mecânica) como 

modelo. 

 Selecionando apenas ideias, teorias e 

práticas que pareciam ter permanecido 

no presente. 
 

 

 

 

 O conhecimento seria acumulativo e 

progressivo. 

 Ênfase na consideração dos “erros” e 

“acertos” dos feitos passados, tomando 

como critério as ideias científicas do 

presente. 

 Distinção entre ciência e 

pseudociência. 

 Consagração de “precursores” ou 

“pais” das ideias científicas.  
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Tabela 2- Historiografia da tendência pedagógica da Escola Nova 

 Fonte: Tabela feita pela autora 

                   

Na tendência pedagógica nova, o foco saiu do professor e foi redirecionado para o aluno, 

sendo a preocupação com a aprendizagem, a ciência prossegue sendo trabalhada de forma 

contínua, centralizando o processo de ensino-aprendizagem no desenvolvimento psicológico 

do aluno, visando sua auto realização, continuou a considerar a ciência como processos de 

progresso contínuo.  

De acordo com Saito (2014, p. 107) “observa-se que a História da Ciência não foi 

relevante para a tendência educacional da escola nova”, onde uma grande parte das 

características da tendência tradicional foram repetidas na tendência da escola nova.  

 

 

 

Escola Nova 

Tendência Pedagógica Historiografia 

 

 

 Centrado o processo de ensino-

aprendizagem no psicológico do aluno. 

 

 

 Continua com a ideia da concepção do 

conhecimento científico, como fruto de 

processo contínuo e progressivo 
 

 O aluno era o centro da ação educativa 

situa-se na relação professor-aluno, 

partindo do princípio de que o aluno é 

o centro da escola, o protagonista 

principal do processo de ensino 

aprendizagem. 

 Sendo que a História de Ciência não foi 

tão relevante para a tendência da escola 

nova. 

 Os aspectos da História da Ciência são 

mencionados nos textos de educação, o 

enfoque adotado é da perspectiva 

tradicional. 

 

 O eixo da questão pedagógica 

passa do intelecto para o 

sentimento, do aspecto lógico para 

o psicológico, dos conteúdos 

cognitivos para os métodos e 

processos pedagógicos 
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Tabela 3- Historiografia da tendência pedagógica da Tecnicista 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

A ideia de ensinar ciências era seguido pelo professor um guia que foi elaborado por 

uma equipe multidisciplinar, enfatizando o fazer científico, de acordo com Saito (2014, p. 108) 

“Seguindo o guia e passando por cursos de treinamento, o professor seria capaz de conduzir 

seus estudantes pelo método da redescoberta, a visão da ciência que se passava era a da ciência 

neutra, deixando de lado toda a discussão sobre o papel da ciência na sociedade”. 

Nos anos 80 surge uma outra abordagem que procurou trazer para o ensino a discussão 

do papel da ciência e da tecnologia na sociedade. Conhecida como abordagem CTS (ciência, 

tecnologia e sociedade), essa perspectiva pretende trazer pra sala de aula os debates conduzidos 

no campo dos estudos sociais da ciência.  

 

 

 

 

 

Tecnicista 

Tendência Pedagógica Historiografia 

 

 Formação para ser cientista (devido ao 

lançamento do Sputnik pelos 

soviéticos) 

 

 Visão de uma ciência neutra, deixando 

de lado toda discussão sobre o papel da 

ciência na sociedade. 

 

 Livros textos acompanhados de guia 

do professor, foram elaborados para 

cada uma das disciplinas das ciências 

naturais (Physical Sciences Study 

Committee) PSSC, para física. 

 A História da Ciência mencionadas nos 

livros são pautadas em biografias de 

cientistas na visão progressista da 

evolução da ciência. 

 

 

 O professor passando por cursos de 

treinamento e seguindo o guia, seria 

capaz de conduzir o aluno pelo método 

da redescoberta. Aplicação do método 

científico. 

 

 



61 
 

 
 

Tabela 4- Historiografia da tendência pedagógica Construtivista 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Baseado nas ideias do Piaget a tendência construtivista foi caracterizada pelo 

desenvolvimento cognitivo da criança, sendo valorizados os seus conhecimento sobre os 

fenômenos baseado no seu cotidiano. Em consonância com Saito (2014, p.114) “as concepções 

piagetianas acabou por conduzir à ideia de que existiria um “paralelismo” entre o 

desenvolvimento da ciência e o desenvolvimento psicológico da criança”. 

Essas tabelas nos apontam para as possibilidades de construção de interfaces entre 

tendências pedagógicas de viés construtivista e perspectivas historiográficas atuais em História 

da Ciência. Isso porque as visões acerca do que seja conhecimento são compatíveis. 

Podemos notar que ao buscar a construção dessa interface entre História da Ciência e 

ensino, podemos notar uma compatibilidade com a formação dos professores de física, pois 

esse formação era dada de acordo com cada tendência pedagógica da sua época, que ainda era 

influenciada pelas perspectivas historiográficas, como também influenciava o modo como os 

Construtivista 

Tendência Pedagógica Historiografia 

 

 

 Construída pelas ideias sobre o 

desenvolvimento cognitivo de Jean 

Piaget (1986-1980) 

 

 

 Existia um “paralelismo” entre o 

desenvolvimento das ciências e o 

desenvolvimento psicológico da 

criança  

 O processo de ensino-aprendizagem se 

daria por um movimento constante de 

reconstrução de conceitos. 

 

 Propicia análises não continuístas, sem 

negligenciar as permanências. 

 Os estudantes já chegavam a escola 

com algum conhecimento ou ideia 

sobre eventos e fenômenos. 

 

Mapear e contextualizar os 

conhecimentos do passado, 

considerando-se não só as 

continuidades mas também as 

descontinuidades. 

 

 O desenvolvimento cognitivo se daria 

por estágios consecutivos e não por 

processo acumulativo. Proposta 

concordante com a de Bachelard onde 

admitia que os novos conhecimentos 

representariam rupturas com os 

conhecimentos estabelecidos. 
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conteúdos eram trabalhados e passados para os alunos, como será dissertado no próximo tópico 

a evolução dos conceitos da física. 

 

3.4  Análise da dimensão epistemológica, associada às características do saber em 

jogo. 

 

Inspirados pelo estudo Peduzzi; Martins; Ferreira (2002) e Rocha, et al (2011), 

delineamos um quadro que mostra parcialmente a evolução histórica da Física, salientando sua 

natureza mutável, com diferentes conotações, no correr dos séculos: Física intuitiva, Física 

científica, Física dedutiva, Física das transformações, Física avançada. 

A Física intuitiva que nasceu na antiga Grécia, é aquela que tem sua origem nas 

observações do espaço físico real. O homem observa, compara, reconhece. Nascem aí as noções 

primitivas: espaço, força, massa, velocidade, aceleração. 

A Física científica que surge através do trabalho de Galileu Galilei, onde foi o primeiro 

a usar o método científico nos seus experimentos, seguido por Isaac Newton, consolidando-as 

conscientemente, num conjunto de regras matemáticas e leis mais gerais. 

A Física Moderna constitui essencialmente o que foi desenvolvido no início do século 

XX, mais especificadamente, nas três primeiras décadas do século passado. Do ponto de vista 

teórico todo o conhecimento produzido nesse período pode ser resumido em duas grandes 

linhas: a teoria da relatividade, proposta por Albert Einstein, e a teoria quântica, iniciada com 

Max Planck. Do ponto de vista prático esse conhecimento resultou virtualmente em toda a 

tecnologia do final do século. 

De acordo com a análise epistemológica refletimos sobre como o pensamento científico 

evoluiu de forma bem mais complexa, diferentemente de como é divulgado por grande parte de 

nossos textos de Física básica, nos quais a ciência aparece quase sempre como muito clara, 

objetiva, retilínea e resumida, produzida por lampejos isolados de gênios descomprometidos 

com a sociedade e o passado. 

Segundo o físico e historiador Thomas Kuhn, em sua famosa obra “A Estrutura das 

Revoluções Científicas” (1962), a intenção dos livros-texto, a que ele designa de manuais, de 

tornar o desenvolvimento da ciência linear, acaba escondendo o processo que está na raiz dos 

episódios mais significativos do desenvolvimento científico. Por outro lado, completa o citado 

historiador: 

Os manuais, por visarem familiarizar rapidamente o estudante com o que a 

comunidade científica contemporânea julga conhecer, examinam as várias 

experiências, conceitos, leis e teorias da ciência em vigor tão isolada e sucessivamente 

quanto possível (...) Esta técnica de apresentação quando combinada com a atmosfera 
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ahistórica dos escritos científicos (...) causa a impressão de que a ciência alcançou seu 

estado atual através de uma série de descobertas e invenções individuais, as quais, 

reunidas, constituem a coleção moderna dos conhecimentos técnicos. (KUHN, 1962, 

p. 180-183). 

 

Segundo Rocha (2011), o ensino de ciência na maioria das instituições de ensino 

superior brasileiras é por indução, restringindo-se assim à leitura, por parte dos estudantes (tanto 

da educação básica, quanto nas licenciaturas), de livros-texto de maneira especial preparados 

para subsidia-los em problemas normais e corriqueiros das teorias aceitas, até aquele momento, 

como corretas representações da natureza.  

Seguindo na formação inicial chegando a pós-graduação12, e em muitos casos até a sua 

iminente conclusão, é algo raro um estudante que seja incentivado por seus professores e 

orientadores a ler textos originais dos grandes pensadores (as chamadas fontes primárias) ou 

livros de história ou filosofia da ciência.  

Com este método pedagógico, levado aos últimos estágios da formação de um cientista 

e/ou de um futuro professor, faz com que o mesmo irá adquirir um conhecimento parcial da 

ciência, sendo levado a crer, erroneamente, que no passado a evolução do pensamento ocorreu 

de forma linear, sem obstáculos epistemológicos e nem quebra de paradigmas, sem traumas, às 

ideias e práticas científicas em vigor, e que no presente estas mesmas práticas sejam as únicas 

possíveis e imagináveis.  

Grande parte dos textos de Física que foram adotados nas escolas e universidades 

brasileiras, no pós-guerra, em sua maioria, traduções de textos de autores norte-

americanos, apresenta a Física, e em particular a Mecânica, como simples e intuitiva, 

sendo inventada por Newton, sem maiores dificuldades, e tendo em Galileu uma 

espécie de coadjuvante esforçado, porém pouco eficiente. Kepler e Copérnico são 

agraciados com uns poucos parágrafos e Descartes quase nunca é mencionado. Já as 

ideias de Aristóteles e Ptolomeu são comentadas – quando são – de forma que pareçam 

tolas ou então reacionárias. (ROCHA, 2011, p. 12). 

 

Formam-se assim, especificadamente professores competentes nas disciplinas 

científicas, dando ênfase na parte matemática, por outro lado, serão pouco capazes de questionar 

criticamente uma ciência a qual foi aprendida e ensinada a ser transmitida, além de que 

incapazes, se necessário, de buscar soluções heterodoxas.  

O futuro professor não teve o hábito de ler as obras originais de Copérnico, Kepler, 

Newton, De Broglie ou Einstein, e sim os textos resumidos que de alguma forma tornaram-se 

úteis para a prática científica.  

São exatamente que urge preencher essas lacunas de ordem cultural, onde artistas e 

escritores veneram seus museus e bibliotecas, buscando no passado inspirações para novas 

                                                           
12 Referente a Especialização, Mestrado e Doutorado. 
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criações, sendo que, uma grande parte das comunidades científicas enxergam no passado algo 

arcaico e desconexo de sua prática ou ainda como tão óbvio e trivial que leva inevitavelmente 

às suas práticas e teorias. 

Diante do exposto foi elaborado um questionário epistemológico (vide anexo) com 

objetivo de investigar epistemologicamente sobre a análise do ensino tradicional e seus efeitos, 

esse questionário é composto de 4 (quatro) perguntas, onde a seguir dar-se-á o início da análise 

das respostas das questões respondidas pelos alunos do curso de Licenciatura em Física da 

URCA – Universidade Regional do Cariri. 

Figura 4- Questão número um do questionário epistemológico 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Das 9 (nove) respostas dos alunos obtidas para essa primeira pergunta, foi unânime a 

opção SIM, que houveram mudanças tanto na abordagem, quanto na metodologia e 

principalmente na compreensão, como relatado em algumas respostas13 que serão analisadas 

abaixo. 

Figura 5- Resposta de um dos alunos relatando a metodologia. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Nesta resposta fica evidente que o método utilizado no ensino médio ainda de aula 

tradicional, sem ser feito nenhuma relação ou contextualização do assunto diminui o interesse 

do aluno pela disciplina, tornando-se menor o ato do aprender.  

                                                           
13 A imagem contendo as respostas dos alunos está de forma íntegra, mesmo contendo alguns erros de ortografia 

e/ou concordância. 
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Em um estudo realizado sobre o ensino de física no Brasil verificou-se que alguns dos 

problemas atuais do ensino de física sempre se fizeram presentes: ensino expositivo, 

geral, superficial e baseado na memorização e excessiva dependência dos manuais 

didáticos. (GARCIA; GOBARA, 2007, p. 519,). 

A tendência do ensino tradicional é a memorização, uso quase que exclusivo do livro 

didático como fonte de informação, sem contextualização com a realidade do aluno e sem uso 

de aulas práticas, de acordo com Capace (2010, p. 66) “grande parte dos conceitos que 

apresentamos aos nossos alunos, o fazemos sem tomar em conta à pessoa singular que estes 

representam, uma vez que o fazemos sem tomar em consideração à sua história de vida” como 

podemos ver no parágrafo abaixo o relato de um dos alunos. 

A resposta fala da diferença da aprendizagem e que na sua visão inclui a aula 

experimental, onde na sua opinião as aulas práticas foram bastante uteis no seu aprendizado na 

curso de Licenciatura em Física. 

Figura 6- Resposta de um aluno relatando a metodologia usada no EM e no ES 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Nesta resposta fica evidente uma situação que é discutida por vários autores como 

Matthews (1995), Martins (2005), onde é discutido a matematização excessiva da física no 

ensino médio, onde o aluno relata que o conteúdo foi transmitido de forma mais algébrica, isso 

ocorre comumente na física, isto é, o aluno memoriza as fórmulas e aprende a resolver alguns 

problemas exemplares. E que somente na licenciatura foi que pode entender o conceito, pois 

este foi transmitido de forma mais abrangente e utilizando a história da ciência para aperfeiçoar 

o conhecimento.  

É reflexo de um ensino de Física puramente matemático, cheio de fórmulas prontas e, 

muitas vezes, sem a discussão do porquê de se estar utilizando-as. Matthews (1995, p. 165) já 

alertava que um “[...] mar de falta de significação” tem “inundado as salas de aula de Ciências, 

[...] fórmulas e equações são recitadas sem que muitos cheguem a saber o que significam”. 
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Figura 7- Resposta de um aluno relatando a matematização na Licenciatura 

     Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nesta situação o aluno relata sobre a metodologia do professor na Licenciatura, onde a 

matematização da física acontece, e que muitas vezes os professores não contextualizam o 

assunto, e não se preocupam se aluno realmente aprendeu de fato, percebe-se que tanto no 

ensino médio quanto no ensino superior a forma da aula tradicional ainda perdura. 

Figura 8- Relato de um aluno sobre o livro-texto 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Nesta resposta o aluno relata sobre o livro-texto utilizado na sua escola no ensino médio, 

e que pouco o ajudava na compreensão do conteúdo, pois os livros-texto não trazem 

informações científicas completas, trazem apenas meias verdades, e até histórias destorcidas 

para um fim mais didático. Como relatado por Cassiano (2004), devido ao importante papel que 

o livro didático adquire no contexto escolar é de extrema necessidade subsidia-lo em sua 

completude.  

Reflexo desse papel diferenciado, de acordo com Cassiano (2004, p. 6) destaca que, “o 

livro didático é instrumento importante de ensino e aprendizagem formal que, apesar de não ser 

o único, pode ser decisivo para a qualidade do aprendizado resultante das atividades escolares”. 

E, finalmente, para ser considerado didático, um livro precisa ser usado de forma sistemática 
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no ensino-aprendizagem de um determinado objeto do conhecimento humano, normalmente 

caracterizado como disciplina escolar. 

Figura 9- Segunda pergunta do questionário que fala sobre as disciplinas científicas e 

pedagógicas 

  Fonte: Dados da pesquisa. 

Das 9 (nove) respostas obtidas, um total de 7 (sete) respostas afirmam que as duas 

disciplinas tanto a científica quanto a pedagógica, possuem relevâncias iguais para uma boa 

formação no curso, e apenas 2 (duas) respostas afirmam acreditar que as disciplinas científicas 

são muito mais relevantes e possuem um peso bem maior pra uma boa formação profissional. 

Iremos analisar uma resposta de cada pra ter-se um panorama geral das duas ideias. 

 

Figura 10- Resposta relatando sobre a importância das duas disciplinas 

          Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Fica evidente que a maior parte dos alunos entendem a importância das disciplinas 

científicas e pedagógicas, como também distinguem qual o espectro que cada uma vai atingir 

na sua formação plena como futuro professor de física. A científica para ter-se um embasamento 

teórico e científico de qualidade, e a pedagógica para desenvolver a competência de transmitir 

toda essa ciência na sala de aula de forma metodológica e mais didática possível. 
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Figura 11- Resposta onde relata a importância da disciplina científica 

 

       Fonte: Dados da pesquisa. 

Essa resposta fica evidente que o aluno tem a opinião do senso comum sobre as 

disciplinas pedagógicas terem o objetivo de ensinar o futuro docente a ensinar, onde são 

transmitidas metodologias que no seu entender não servem para serem aplicadas na realidade 

da sala de aula, que os professores criam e aprimoram suas próprias metodologias com a 

experiência vivida no dia a dia da escola, sendo assim, na sua licenciatura as disciplinas 

pedagógicas não agregaram nenhum tipo de conhecimento que venha a dar suporte para uma 

boa formação docente. Essa resposta traz à tona uma discussão que vem sendo debatida 

principalmente por Nardi e Castiblanco (2015), onde faz-se uma reflexão sobre o uso de uma 

didática geral e não se faz o uso de uma didática específica da área, no caso física, e quais 

prejuízos traria para a formação docente a falta dessa especificidade da didática. A nossa 

próxima questão traz essa discussão para a turma de licenciandos. 

De acordo com Astolfi e Develay (1989) quando concluem que a Didática estuda tópico 

específicos da sala de aula, tais como as representações dos alunos e as formas de o professor 

o intervir. Mas esses tópicos tem que ser estudados relacionados com os saberes disciplinares, 

a partir dos quais o professor planeja a sua intervenção, que no caso, seria a física. 

Figura 12- Questão sobre didática geral e didática da física 

      Fonte: Dados da pesquisa. 



69 
 

 
 

Das 9 (nove) respostas ficou claro que não existe uma didática da física, na grade 

curricular do curso de física da URCA – Universidade Regional do Cariri, o que compõe a 

matriz curricular é a didática geral, vamos analisar algumas respostas sobre essa questão. 

Quanto a segunda parte da pergunta sobre o impacto negativo na formação com a 

ausência de uma disciplina mais especifica, das 9 (nove) respostas, 4 (quatro) disseram que não 

terá nenhum prejuízo para a sua formação docente, enquanto 5 (cinco) comungam da opinião 

que sua formação terá um impacto negativo por não ter cursado uma disciplina mais direcionada 

a área de ensino de física. Vamos analisar uma resposta de cada opinião. 

Figura 13- Resposta positiva sobre a didática da física 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A resposta desse aluno fica evidente que uma didática trabalhada de forma mais 

generalizada, não orienta de forma precisa os licenciandos, sendo que, uma didática mais 

específica norteia de forma mais concreta o docente. 

 De acordo com Nardi e Castiblanco (2015) parte-se do pressuposto de que uma Didática 

da Física objetiva o ensino de conhecimentos para que o futuro professor compreenda o que é 

que vai ensinar, como, por que e para quem. Assim, esse tipo de conhecimento vai além dos 

conteúdos das disciplinas científicas, uma vez que são necessários conhecimentos das ciência 

humanas e das ciências sociais relacionados à questão do ensino da física. 

Para o caso da formação de professores de física, é preciso, então, considerar a 

orientação do licenciando, tanto para a maior compreensão do conhecimento científico que vai 

ensinar (a física), quanto para o conhecimento que lhe permita entender o contexto no qual vai 

ensinar, os objetivos de ensinar, e as estratégias de ensino, a fim de atingir os objetivos 

educacionais propostos. 

Figura 14- Resposta de forma negativa sobre uma didática da física 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Torna-se evidente diante da resposta negativa sobre o impacto de uma didática da física 

na formação dos licenciandos, onde o aluno relata que as teorias aprendidas na graduação 
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(didática geral) não servem para serem utilizadas no cotidiano da sala de aula, isso mostra que 

precisa haver uma especificidade da didática para os cursos de licenciatura, a didática geral não 

orienta de forma precisa o docente para o mesmo construir uma base pedagógica para transmitir 

as disciplinas científicas. Segundo o docente, essa prática o professor adquire com o tempo de 

ensino. 

E as didáticas específicas com a função de, pormenorizando o trabalho inicial da 

Didática geral, iniciar o estudante no ensino de sua matéria específica a partir da 

mobilização de saberes, habilidades hábitos e atitudes pertinentes e características a 

cada área de conhecimento. (D’ÁVILLA, 2014, p. 208). 

 

Figura 15- Questão sobre elaboração da sequência didática 

      Fonte: Dados da pesquisa. 

Essa questão tem como objetivo analisar como esses licenciandos do curso de física 

planejam uma aula, pois já se encontram no estágio supervisionado, quais metodologias eles 

utilizariam, como enxergam a educação, que tipo de avaliação seria utilizada por eles. Abaixo 

uma tabela com as categorias das repostas, frisando que alguns alunos citaram mais de uma 

categoria. 

Gráfico 1- Representação das Metodologias Citadas nas Respostas 

      Fonte: Dados da pesquisa. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

9 9

3
4 4

2

4

Categoria das Metodologias

Aula Tradicional Experimentos Prova História da Inércia

Contextualização Seminário Resolução de Atividades



71 
 

 
 

Diante do gráfico acima percebe-se que dos 9 (nove) alunos que responderam ao 

questionário, todos eles planejaram a aula começando com a aula tradicional, mas todos eles 

também inseriram na sua sequência didática, experimentos para demonstrar na prática o que 

fora ensinado na teoria, isso mostra uma replicabilidade do modelo de aula que sempre tiveram 

ao longo da sua vida educacional, mesmo com as disciplinas de didática e prática de ensino, a 

aula tradicional ainda prevalece no planejamento, principalmente de quem está iniciando a vida 

docente.  

Tradicionalmente o curso de física e também os livros didáticos privilegiam uma 

formação acadêmica com enfoque altamente empirista-indutivista, isto é, um enfoque 

no qual o conhecimento advém da generalização indutiva a partir da observação, sem 

qualquer influência teórica ou subjetiva, e dessa forma capaz de assegurar a verdade 

absoluta s afirmações científicas. (MOREIRA. 2007, p. 128). 

 

Um fator importante a ser destacado é que o método de avaliação na visão dos 

licenciandos, é que a prova para medir conhecimentos não é prioridade nos seus planejamentos, 

dois deles sinalizaram a utilização de seminários para quantificar o conhecimento dos alunos. 

Um ponto sempre debatido por grandes autores da física, como o Moreira (2007) destaca 

a contextualização do conteúdo de física, trazer a ciência para o cotidiano do aluno, um total de 

4 (quatro) alunos citaram a contextualização do conteúdo de inércia na sua sequência didática. 

Outro hábito dos professores de exatas (principalmente) é a resolução de lista de 

atividades, uma metodologia utilizada sempre para fixação do conteúdo, um total de 4 (quatro) 

alunos citaram na sua metodologia o uso dessa ferramenta para dar suporte na acomodação do 

conteúdo. 

Sobre o uso da História da Inércia para uma melhor compreensão do conceito, foi citado 

por 4 (quatro) alunos, como uma ferramenta diferente para tentar atrair a atenção do aluno, 

facilitando o entendimento do conteúdo. 

 

3.5  Análise da dimensão cognitiva (associada às características do público ao qual se 

dirige o ensino: questões envolvendo conceito de força e história da ciência). 

Para elaborar as sequências didáticas se faz necessário obter dos alunos as suas 

concepções prévias sobre o assunto que estamos tratando (conceito de inércia), o contato com 

a História da Ciência, como também, se está sendo trabalhado com um público licenciando em 

física, se faz necessário entender qual visão sobre educação com que esses alunos estão saindo 

do ensino superior.  

No primeiro encontro com os licenciandos do curso de física do nono semestre da 

URCA – Universidade Regional do Cariri, localizada na cidade de Juazeiro do Norte - Ceará, 
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buscamos atualizar e formalizar dados sobre suas concepções a respeito dos temas. O que os 

licenciandos tem de conhecimento sobre inércia? Qual seu grau de familiaridade com a História 

da Ciência? E qual a visão sobre o ensino os licenciandos formaram durante a graduação? Se 

fez necessário situar-se a respeito dos seus conhecimentos prévios. Nesse sentido, foram 

propostos três questionários: o primeiro intitulado de questionário epistemológico, o segundo 

questionário que dava-nos a visão sobre os conceitos de inércia dos licenciandos e o terceiro 

questionário conhecido como VNOS-C, que permite ter uma noção do contato do aluno com a 

História da Ciência. Todos os questionários se encontram caracterizados, com os objetivos, 

como foram formulados e quantas questões possuem cada um, no próximo capítulo.  

Foi realizado um levantamento sobre o questionário cognitivo, o que trata dos 

conhecimentos prévios dos licenciandos sobre a inércia. As questões de 1 a 4 abordam o tema 

de lançamento vertical. Os licenciandos deveriam escolher quais alternativas representavam de 

forma correta a(s) força(s) (questões 1 a 3) e velocidade (questão 4) que agem no corpo em 

posições distintas. 

Será apresentado as alternativas e, e logo abaixo delas, a quantidade de alunos que 

optaram. Dentro dos parênteses, constará percentual relativo a cada resposta. A alternativa 

correta será destacada com um asterisco e a alternativa que tiver uma maior incidência será 

destacado em negrito. 

Questão 1 – (Trata da atuação de forças em um corpo no ato da subida) 

 

Tabela 5 - Respostas referentes a questão 1 (quest. inicial parte II) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Um maior número de licenciandos parece estar fazendo uma correlação da ação força 

que age no sentido do deslocamento com a trajetória em si do movimento. Na alternativa D 

pode-se ver uma força atuando de forma ascendente maior em módulo, do que a força para que 

atua no sentido descendente, justificando assim o erro, o movimento ascendente. O mesmo 

aspecto se repete na alternativa B, que somando com a alternativa D obtêm-se um total de 77,8% 

do total de licenciandos. Segundo Martins (2007) o senso de que há força resultante no sentido 

 A) B) C) D) E) Iguais 

Quantidade 0 (0%) 3 (33,3%) 2* (22,2%) 4 (44,5%) 0 (0%) 
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contrário do movimento é contra intuitivo, sendo esta uma justificativa plausível para o grande 

número de respostas erradas. 

Questão 2 – (trata da atuação de forças em um corpo quando este atinge a altura máxima) 

Tabela 6- Respostas referentes a questão 2 (quest. inicial parte II) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Analisando as respostas percebe-se que a mais da metade dos alunos assinalaram a 

alternativa E, onde o somatório das forças que agem sobre o corpo é nula, fica claro a conexão 

feita pelos alunos do movimento do corpo com a atuação das forças. Dois alunos marcaram a 

alternativa B, sendo possível que a soma dos vetores das forças tenha sido erroneamente 

confundido com a velocidade, que no ponto mais alto da trajetória é nula, explicando esse 

número de erros. 

 

Questão 3 – (trata da atuação de forças em um corpo no ato da descida) 

                              Tabela 7- Respostas referentes a questão 3 (quest. inicial parte II) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Nota-se que mais da metade dos alunos acertaram a questão, levaram em consideração 

apenas o vetor força, porém, dois alunos o que equivale a 22,2% da turma, responderam 

escolhendo a alternativa C, aparentemente os alunos estão levando em consideração além da 

ação da força peso, uma força que age na direção do movimento; é uma ideia que se assemelha 

ao que chamamos de senso comum, e de se certa forma se apresentou com uma certa frequência 

nas respostas dos alunos. 

Questão 4 – (Representando a velocidade quando a esfera atinge o ponto mais alto) 

            

 

 A) B) Iguais C) D) E) Nula 

Quantidade 0 (0%) 2 (22,2%) 0 (0%) 3*(33,3%) 4 (44,5%) 

 A) B) C) D) Nula E)  

Quantidade 7 *(77,8%) 0 (0%) 2 (22,2%) 0 (0%) 0 (0%) 
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Tabela 8-Respostas referentes a questão 4 (quest. inicial parte II) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A questão 4 tem algumas peculiaridades, pois aqui solicita-se ao aluno que identifique 

o vetor velocidade no ponto da trajetória que a esfera atinge sua altura máxima, uma boa parcela 

percentual dos alunos conseguiu identificar de forma correta, que nessa posição a velocidade 

sobre o corpo é nula. Acredita-se que o elevado número de acertos desta questão dá-se por 

serem bastante trabalhadas, assim, tornando-se comuns no ensino básico. 

Concluindo esse primeiro bloco das 4 questões iniciais, realizando uma análise mais 

profunda, percebe-se uma peculiaridade na questão 1, sendo que a quantidade de respostas 

erradas que somaram 77,8% do total de licenciandos, em relação as questões 3 e 4 o total de 

acertos foi a mesma de erros da primeira questão, 77,8% da questão 3 e 77,8% da questão 4, 

isso nos remete a uma análise. 

Os licenciandos parecem considerar, além da força gravitacional (vastamente 

trabalhada), a ação de uma força que age no mesmo sentido do deslocamento da esfera 

(ascendente) maior, em módulo, do que a força para baixo, fato observado nitidamente na 

questão 1. É claro notar que os alunos estejam fazendo uma associação do movimento à ação 

de uma força na mesma direção do deslocamento. Essa assertiva se tornará mais evidente com 

os resultados obtidos das questões 5, 6 e 7.  

As questões que serão analisadas a seguir, que se referem as perguntas 5, 6 e 7, compõe 

um bloco em que os licenciandos necessitariam realizar a identificação das forças em três 

posições diferentes, caracterizando um movimento de lançamento (uma bola sendo chutada e 

percorrendo uma trajetória de parábola). Neste conjunto de questões, objetivou-se confrontar 

com o conjunto de questões propostas primeiramente a fim de analisar como acontece de fato, 

a associação entre força e movimento. 

 

 

 

 

 A) B) C) D)  E)  Nula 

Quantidade 1 (11,1%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (11,1%) 7 *(77,8%) 
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Questão 5 – (representação da(s) força(s) na subida) 

 

Tabela 9- -  Respostas referentes a questão 5 (quest. inicial parte II) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Essa questão trouxe um empate em duas alternativas, um total de 66,6% dos alunos 

assinalaram as alternativas A e C, nas duas situações existe de fato uma força que age no sentido 

do movimento, na alternativa A, porém não há uma força para cima. Se somarmos o percentual 

de alunos que marcaram as alternativas que demonstram uma força pra cima, obteremos um 

total de 44,5%, e apenas 22,2 % marcaram a letra certa. A quantidade de respostas incorretas 

nessa questão é ainda superior do que o encontrado para o lançamento vertical para cima, 

trabalhado no grupo de questões anteriores (1 a 4). Isso revela uma maior dificuldade na 

compreensão desse movimento. 

Questão 6 – (representação da(s) força(s) que atuam na bola no ponto mais alto da 

trajetória) 

Tabela 10- Respostas referentes a questão 6 (quest. inicial parte II) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Diante dos dados pode-se perceber um cenário parecido com a questão anterior, (44,4%) 

dos licenciandos assinalaram a letra D, onde atuam tanto uma força horizontal quanto a força 

peso, talvez pela questão do movimento dar continuidade nessa direção. Existe uma certa 

coerência com a ideia de que neste ponto a velocidade é nula, se repete assim a confusão entre 

os conceitos de velocidade e força. E 33,3% dos alunos responderam de forma correta. Houve 

também alunos que marcaram as alternativas B e E, somando um total de 22,4 %. Nota-se o 

entrelaçamento dos conceitos de força e movimento. 

 A) B) C) D)  E)   

Quantidade 3 (33,3%) 1 (11,2%) 3 (33,3%) 2 *(22,2%) 0 (0%) 

 A) B) Iguais C) D)  E)   

Quantidade 3*(33,3%) 1 (11,2%) 0 (0%) 4(44,4%) 1 (11,2%) 
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Questão 7 – (representação da(s) força(s) que atuam na bola que está descendo) 

 

Tabela 11- Respostas referentes a questão 7 (quest. inicial parte II) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A tabela acima reforça a ideia de que os alunos continuam associando a força ao sentido 

do movimento. Um total de 55,6% dos alunos apontou a ação de uma força na direção do 

deslocamento, reforçando a ideia dos resultados das questões anteriores. Um total de 44,4% 

acertaram a opção correta. 

 

Questão 8 

Essa pergunta ela é composta de 3 subitens, sendo representados pelas letras A, B e C, 

essa questão traz a ideia do movimento no plano inclinado, no subitem A é solicitado ao aluno 

para identificar a altura máxima atingida pela bola. No subitem B é solicitado ao aluno que com 

a modificação da inclinação indicasse a altura que bolinha atingiria, e finalmente no último 

subitem, representado pela letra C, retira-se a inclinação do plano e é solicitado ao aluno que 

indique até que ponto a esfera atingiria. 

Tabela 12- -  Respostas referentes a questão 8 Subitem A (quest. inicial parte II) 

 

Localização Igual Acima Abaixo 

Quantidade 9* (100%) 0 0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 A) B) C) D)  E)   

Quantidade 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (55,6%) 4*(44,4%) 
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Tabela 13- – Respostas referentes a questão 8 Subitem B (quest. inicial parte II) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tabela 14-Respostas referentes a questão 8 Subitem C (quest. inicial parte II) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Para melhor entendimento da análise das tabelas foram classificadas em categorias as 

repostas, em igual (para os resultados que sugeriram que a esfera deveria atingir a mesma altura 

inicialmente), acima (para os resultados que sugeriram que a esfera deveria atingir uma altura 

superior a altura inicial) e abaixo (para os resultados que sugeriram que a esfera deveria atingir 

uma altura menor à altura inicial). 

Diante da análise das respostas fica evidente que mais da metade dos alunos atribuíram 

a ideia de que mudando a inclinação do plano, mudaria também a altura que a esfera alcançaria, 

isso fica comprovado diante de algumas respostas que serão analisadas a seguir. 

 

Localização Igual Acima Abaixo 

Quantidade Fig. B *4 (44,4%) 0 (0%) 5 (55,6%) 

Quantidade Fig. C *2 (22,2%) 2 (22,2%) 5 (55,6%) 

Total *6 (66,6%) 2 (22,2%) 10 (111,2%) 

 

Localização Igual Acima Abaixo 

Quantidade 9* (100%) 0 0 
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Figura 16- Resposta de um aluno indicando a mudança de inclinação 

         Fonte: Dados da pesquisa. 

A imagem vem justificar o conceito de que a altura alcançada pela esfera nas figuras B 

e C irá variar conforme a inclinação do plano ascendente, (55,4%) dos alunos acham que o 

ângulo irá interferir na altura adquirida pela esfera, ou seja, para inclinações distintas que 

formam ângulos díspares a esfera atinge alturas diferentes. De forma mais geral, fica evidente 

que os alunos fizeram uma associação invertida entre a inclinação e a altura atingida pela esfera, 

logo, quanto maior fosse a inclinação, menor seria a altura que a esfera iria alcançar e vice-

versa. Podemos trabalhar na linha de raciocínio de que os alunos estejam raciocinando em 

termos de energia e atrito, ou seja, quanto maior a distância percorrida no plano ascendente, 

tendo um maior o gasto de energia; logo, a esfera atinge uma altura menor que a inicial. 

Já no subitem C todos responderam corretamente, que a esfera atingiria um movimento 

infinito, sem diminuir sua velocidade, baseando-se na conservação da energia, como exemplo, 

abaixo apresentada uma resposta de um aluno. 

Figura 17- Resposta do aluno sobre o movimento contínuo 

  Fonte: Dados da pesquisa. 

Mesmo a resposta estando correta, não houve um aluno que associou esse tipo de 

movimento ao princípio da inércia, pois quando um objeto desenvolve uma velocidade v, este, 

por inércia, tende a continuar com a mesma velocidade v se a resultante das forças que atuam 
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sobre ele for zero. Como esse modelo de questão geralmente é trabalhado no conteúdo de 

conservação de energia, seja uma das explicações que os alunos recorreram a esse tipo de 

pensamento para responder a questão. 

Questão 9 

Essa questão também trata de movimento com velocidade constante, um trem se afasta 

da estação com uma pessoa dentro e é liberado uma esfera do teto do vagão, o aluno deveria 

indicar em que ponto a esfera iria cair. A tabela abaixa relaciona as respostas dos alunos. 

Tabela 15-Respostas referentes a questão 9 (quest. inicial parte II) 

 Ponto P Ponto Q Ponto R Em branco 

Total 2 (22,2%) *5 (55,6%) 2 (22,2%)        0 (0,0%) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Para essa questão (55,6%) dos alunos responderam perfeitamente, que a esfera cairia no 

ponto Q. Já os alunos que somam um total de (44,4%) que indicaram a resposta que a esfera 

cairia nos pontos P e R, não levaram em consideração conceitos como relatividade do momento 

de inércia, para eles a esfera cairia a direita ou a esquerda pois o vagão estava se movendo. 

Será transcrito de forma integral (inclusive erros ortográficos e de concordância) 

algumas respostas dos alunos que indicam a queda da esfera no ponto Q e as respostas que 

indicam a queda da esfera nos pontos P e R.  

 Ponto Q – Os alunos afirmam que a esfera acompanha a trajetória do trem, se 

deslocando com a mesma velocidade, sendo assim a esfera cairá no ponto Q. 

 

A bola cairá no ponto Q. Pois como o trem se move com velocidade constante a bola 

adquire a mesma velocidade constante não afetando assim a queda do mesmo, cairá no ponto 

Q. 

 

 Pontos P e R -  Os licenciandos que afirmaram que a esfera iria cair no ponto P, 

pois esta, seguiria o movimento do trem, pois estaria em 

repouso em relação a estação, já os alunos que afirmaram que 

a esfera iria cair no ponto R, pois esta, se movimentaria de 

forma oposta ao movimento do trem. 

 

No ponto P, pois devido ao deslocamento do vagão, a bola irá cair em ponto diferente 

do vagão. 
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Outro aluno argumenta de forma similar, mas sendo a queda da esfera no ponto R. 

 

Em relação ao referencial da estação a bola cairá no ponto R, devido ao movimento 

relativo do trem. 

 

A análise das respostas permitiu concluir sobre a importância da intervenção e delinear 

objetivos cognitivos claros, assim como levou a buscar mais bibliografia a respeito do tema. 

Como também traçou um panorama sobre como a dimensão cognitiva dos alunos se apresenta 

de forma mais limitada quando se trata do conceito de inércia, mostrando alguns erros de senso 

comum que se torna algo preocupante para um aluno que se encontra no último semestre da 

licenciatura. 

Portanto, discutimos neste capítulo, a fundamentação dos conceitos, analisando a como 

foi a relação com a educação na vida desses licenciandos, a suas visões sobre metodologias, 

didática e como esses futuros professores enxergam à docência e sua importância para uma boa 

educação, elementos que permitiram uma fundamentação necessária à etapa de estruturação da 

sequência didática, dos questionários e dos textos, elementos que evidenciados no capítulo 

quatro. 

 

4.         ANÁLISE A PRIORI 

A segunda fase da análise a priori, segundo Artigue (1996), comporta uma parte 

descritiva e uma parte preditiva. É preciso descrever as escolhas efetuadas, definindo variáveis 

de comando, no âmbito global, mais amplo e mais geral, e no âmbito local, descrevendo cada 

atividade proposta. Como estamos tratando de uma micro engenharia, com ações voltadas ao 

contexto da sala de aula. Nesse sentido, é de nosso interesse a descrição de sequências didáticas 

que envolvam a evolução do conceito de inércia através da História da Ciência, que nos 

permitiram a organização do plano de ação a ser aplicado durante a experimentação. 

Como aponta a ED, para a construção das sequências didáticas temos que realizar uma 

ação descritiva e preditiva, ou seja, realizarmos uma análise cognitiva prévia dos alunos, 

determinando seus possíveis comportamentos, procedimentos e resultados, a serem 

estabelecidos durante a resolução das sequências didáticas propostas. 

Bem como, para esse contexto, tomamos como referência a essa descrição e predição, 

nas sequências didáticas, a própria ED e outros referenciais mais tradicionais na área de Ensino 
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de Ciências, que conjugam a pesquisa e a ação didática para a produção de sequências de ensino 

são Teaching-Learning Sequences – TLS (MÉHEUT; PSILLOS, 2004), e o modelo da 

Reconstrução Educativa, desenvolvido por Kattmann et al. Em 1995, na tradição pedagógica 

alemã que combina a hermenêutica relativa ao conteúdo científico com abordagens 

construtivistas de ensino e aprendizagem (DUIT et al., 2012), relativa aos resultados esperados, 

bem como os possíveis comportamentos dos alunos, durante a experimentação. 

Méheut e Psillos, fazendo referência à Engenharia Didática, enfatizam o que já foi 

sugerido por Artigue na Educação Matemática: “um referencial teórico frutífero para 

o desenvolvimento de sequências de ensino direcionando a atenção para a análise 

epistemológica à priori do tópico a ser ensinado, uma abordagem que é também 

frutífera para a educação em ciências. (BARLETTE; GUIMARÃES; GUADAGNINI, 

p. 213, 2015) 

 

Ainda, sobre a elaboração das sequências didáticas, destacamos que durante a 

construção das atividades levantamos algumas hipóteses didáticas que servirão de referência a 

uma análise a posteriori e validação do estudo. Sobre as hipóteses constituídas, estas são 

apresentadas a seguir, referendadas em suas respectivas atividades. Vejamos: 

Na atividade 1, temos como hipótese que a maioria dos alunos não tiveram contanto 

com a história da ciência, e irão confundir as forças que agem em um corpo com o seu 

movimento. 

Na segunda parte da atividade 1, temos como hipótese que os alunos devem acertar o 

somatório das forças e confundir com a força aplicada com o movimento do corpo. 

Na atividade 2, temos a hipótese que os alunos depois de lidos e debatidos os dois textos 

sobre a evolução do conceito da inércia, tenham dificuldades de identificar algumas 

características da Ndc. Podendo apresentar possíveis problemas de interpretação, por 

apresentarem novas informações. 

Na atividade 3, temos a hipótese que os alunos resolverão o questionário final com um 

número menor de erros do que o questionário aplicado inicialmente, por conta da sequência 

didática. 

A seguir apresentamos um conceito do que é uma sequência didática, como procedeu a 

elaboração dos questionários e textos, e as atividades que foram utilizadas na experimentação. 

 

4.1       Sequência Didática 

Neste tópico vamos abordar a respeito da Sequência Didática e como é possível aplicar 

essa metodologia de ensino na construção de conhecimentos sobre a inércia. Apresentaremos 

elementos teóricos que nos darão sustentação a nossa proposta, subsidiando ideias e ações para 
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chegarmos aos caminhos que nos conduzirão à elaboração da Sequência Didática norteadora 

para o ensino e a aprendizagem da inércia. 

De acordo com Oliveira (2013), a utilização da sequência didática se inicia na França 

na década de 1980 e tinha o objetivo de aprimorar o ensino da língua materna, como proposta 

inovadora para inserir um ensino integrado e interconectado. No princípio existiu um pouco de 

resistência, mas em seguida vários estudiosos da didática do ensino começaram a analisar tal 

procedimento e implementar pesquisas sobre os resultados produzidos com a utilização de 

Sequências Didáticas no ensino da língua francesa. 

Um procedimento simples que compreende um conjunto de atividades conectadas 

entre si, e prescinde de um planejamento para delimitação de cada etapa e/ou atividade 

para trabalhar os conteúdos disciplinares de forma integrada para uma melhor 

dinâmica no processo ensino aprendizagem. (OLIVEIRA, 2013, p. 39). 

 

Uma sequência didática necessita de um planejamento prévio, com um conteúdo 

escolhido de forma proposital, para assim analisar de forma mais concreta tanto a metodologia 

do pesquisador, quanto a aprendizagem dos alunos.  

Uma sequência didática é formada por um certo número de aulas planejadas e 

analisadas previamente com a finalidade de observar situações de aprendizagem, 

envolvendo os conceitos previstos na pesquisa didática. Essas aulas são denominadas 

de sessões, tendo em vista o seu caráter específico para a pesquisa. Em outros termos, 

não são aulas comuns no sentido da rotina de sala de aula. (PAIS, 2008, p. 102). 

 

 Fica evidenciado diante das citações acima que a sequência didática é utilizada 

de forma direcionada e planejada para coleta de dados, portanto, é específica para área da 

pesquisa científica, permite que os professores possam problematizar conhecimentos científicos 

em poucas aulas, a definição apresentada por Méheut e Psillos (2004) para a caracterização de 

sequências de ensino e aprendizagem é descrita como uma atividade de pesquisa 

intervencionista e um produto, em que se adapta o trabalho pedagógico resultante de pesquisas 

empíricas ao raciocínio dos estudantes. 

Há um consenso entre os pesquisadores de que sequências didáticas podem contemplar 

duas frentes, uma da pesquisa e a outra da melhoria no processo ensino-aprendizagem, sendo 

usadas, então, como ferramentas de pesquisas e/ou inovações nas abordagens tematizadas de 

ensino Leach & Scott (2002); Lijnse, (1995); Méheut e Psillos, (2004); Méheut, (2005). 

Os pesquisadores Méheut e Psillos (2004) argumentam que essas abordagens permitem 

levar em consideração questões de cunhos epistêmicos e pedagógicos. Nas quais destacam-se 

aspectos sobre o papel do professor, as formas de interações professor/aluno, métodos 

científicos adotados, processos de elaboração e validação de conhecimentos científicos e etc. 



83 
 

 
 

Considerando a dimensão epistêmica da Sequência Didática, pode-se inferir uma 

relação com algumas tendências discutidas no âmbito do Ensino de Ciências como a 

contextualização, a experimentação, o uso da História da Ciência, a Interdisciplinaridade, entre 

outras. 

A elaboração de Sequências Didáticas pode permitir o planejamento de aulas utilizando 

diversas estratégias e recursos didáticos, tais como, aulas expositivas, demonstrações, sessões 

de questionamento, solução de problemas, experimentos em laboratório com o auxílio de 

materiais alternativos, etc., possibilitando assim uma maior integração entre teoria e prática, 

podendo também desenvolver as capacidades de expressão oral e escrita dos alunos. 

Entretanto ao nosso olhar, a Sequência Didática só contemplará resultados positivos se 

aproximar os conteúdos trabalhados com a realidade dos alunos de forma contextualizada, 

tentando na medida do possível interligar os conteúdos o que favorece a interdisciplinaridade e 

desta forma o conteúdo é explorado dentro de um contexto que passa a fazer sentido ao aluno. 

Além disso, a Sequência Didática deve possibilitar aos estudantes o desenvolvimento 

de habilidades cognitivas durante as atividades e a construção de novos conhecimentos em 

estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais e 

econômicas, capacidades estas, requeridas nos PCNs BRASIL (2002). 

Para a elaboração e validação da Sequência Didática um dos pioneiros a estudar e aplicar 

esse tipo de metodologia de ensino para pesquisa foi o Méheut (2005), no qual são usados os 

pressupostos da Engenharia Didática da Artigue (1996) para tais ações, abaixo um quadro 

sistemático fazendo uma análise comparativa com essas duas metodologias. 

                                Tabela 16-Comparação entre as duas metodologias 

Méheut (2005) Artigue (1996) 

 

Pré Teste 

Pós Teste 

 

Análises Prévias 

Análise a Priori 

Experimentação 

Análise a Posteriori 

Dimensão Epistêmica 

Dimensão Pedagógica 

Dimensão Epistemológica 

Dimensão Didática 

Dimensão Cognitiva 

Validação externa ou comparativa 

Validação interna 

Validação externa 

Validação interna 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Diante do exposto percebe-se um alinhamento e uma consonância entre as duas 

metodologias, sendo que cada uma exibe as suas particularidades, apresentando robustez teórica 
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e uma boa fundamentação, isso explica o grande uso dessas duas metodologias em trabalhos 

científicos e acadêmicos, apresentando grandes resultados para a área da educação.  

Trabalhos como o de Sousa (2010), em um estudo com alunos do Ensino Médio, atribui 

à sequência didática, integrada à metodologia da Engenharia Didática, papel de instrumento de 

pesquisa articulador entre recurso tecnológico, interdisciplinaridade e conceitos. As análises 

são feitas pelo pesquisador, e tem caráter qualitativo e quantitativo, e o trabalho de Matos 

(2010), no seu trabalho de dissertação, envolvendo professores de ciências da Série Final do 

Ensino Fundamental, também atribui à sequência didática duplo papel: como material 

instrucional para os professores em formação continuada, como também instrumento de 

discussão da relação entre teoria e prática docente na formação continuada de professores. A 

pesquisa faz as interpretações utilizando critérios qualitativos e quantitativos no processo de 

validação da sequência didática. 

 

4.2       Planejamento e Concepção da Sequência Didática 

Nesta seção objetivamos delinear como se deu todo o processo de preparação e criação 

da nossa sequência didática, baseando-se em cada um dos elementos que a compõe. A sequência 

didática foi pensada para ser aplicada aos licenciandos do estágio supervisionado do curso de 

Física da Universidade Regional do Cariri, tendo em vista as orientações da metodologia da 

Engenharia Didática de Formação. 

Os questionários e textos que compõem a sequência contam com as análises 

preliminares, que foram feitas considerando os obstáculos epistemológicos existentes no 

assunto de inércia, as concepções dos estudantes e a dificuldades enfrentadas por eles 

(questionário epistemológico). Nelas constam também a concepção e a análise a priori de cada 

uma das situações didáticas, onde foram delimitadas as escolhas feitas e as características de 

cada tarefa, tentando prever certos comportamentos dos estudantes, buscando demonstrar como 

é possível controlar seus significados. Há também os preparativos para a experimentação e 

análise a priori e validação. 

A Sequência Didática é formada de três elementos: I) os textos de suporte ao licenciando 

(anexos II e III), os referidos textos foram reproduzidos de forma integral, com base em 

trabalhos da área (PEDUZZI e PEDUZZI, 1985; SILVEIRA, MOREIRA e AXT, 1992; 

REZENDE e BARROS, 1996; SOUZA, 2008; ROSA, 2012; MONTEIRO, 2014) com a 

finalidade de expor a história da inércia; II) os questionários que tiveram como base as análises 

prévias (anexos), se instituem como  instrumento de coleta de dados; III) O seguimento de aulas 
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(serão apresentados na seção 4.2.3), onde são expostas as ações de execução da  proposta 

didática. 

Será apresentado, primeiramente, todo o procedimento de criação da sequência didática, 

de acordo com cada elemento, de acordo como foi citado acima. Dando prosseguimento, será 

discutido como se deu a execução da nossa proposta. 

 

4.2.1  Os textos dos alunos 

Compõem a literatura uma gama de trabalhos que tem como objetivo inserir alguns 

conteúdos da história da ciência, realizado através da discussão de textos históricos como; 

(GASTON BACHELARD, 1938; KARL POPPER, 1934; THOMAS KHUN, 1963; 

MARTINS, 2001; BELTRAN, SAITO e TRINDADE, 2014). Portanto, não se resume apenas 

a essa alternativa, existem trabalhos como (FREITAS e FREIRE JR., 2005) que buscam estudar 

atividades prática/experimentais. Enquanto outros trazem uma mistura de atividades 

(HÜLSENDEGER, 2004; FORATO, 2009).  

Essas escolhas precisam diante mão atender as exigências pedagógicas que melhor se 

adequam a realidade do aluno (nível de ensino, faixa etária, etc.). Optou-se por utilizar na 

sequência de textos históricos, sobretudo, porque o público escolhido são os alunos de 

graduação e por possuir apenas um número pequeno de aulas (4 aulas) com duração de 1h e 

50min, para desenvolver a sequência didática. 

É preciso esclarecer que os textos desenvolvidos para servir de material didático para o 

aluno, não são frutos de um trabalho na área de história da ciência, mas resultado de um esforço 

para inserir no ensino de disciplinas com conteúdo de mecânica, o episódio da história da inércia 

e determinados aspectos de natureza da ciência. Trata-se, portanto, do uso da história para fins 

didáticos. 

Os textos utilizados (texto I e II) foram subdivididos em duas partes devido a quantidade 

de informações que continham, pois didaticamente falando se tornou mais simples o 

entendimento da reconstrução histórica do conceito de inércia. Os textos elaborados para os 

alunos tiveram como norte (PEDUZZI; MARTINS; FERREIRA, 2012; ROCHA 2011; 

MONTEIRO, 2014). Entretanto, alguns aspectos foram abordados sem tanto aprofundamento 

nos textos trabalhados com os alunos. Pretendeu-se encontrar um texto que evitasse excessivas 

simplificações, no entanto, a simplificação é inevitável, também utilizou-se como suporte o 

texto de uma dissertação de mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

MONTEIRO, Midiã; (2014). Tendo como foco o desenvolvimento histórico do conceito de 

inércia 
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Foi escolhido este texto, pois a ideia seria trabalhar os conteúdos de Natureza da Ciência, 

em específico seria a provisoriedade do conhecimento, mostrar uma visão mais panorâmica, 

trabalhando diferentes fases de um tema (como é o caso da ideia de continuidade de movimento, 

que culminou no conceito de inércia) possibilitando trabalhar com mais clareza. 

Forato, Martins e Pietrocola (2011) aconselham que ao sugerir trabalhar conteúdos de 

Natureza da Ciência (NdC) através da História da Ciência, seja feito o recorte histórico de 

maneira a possibilitar essa interface. Sendo assim, procurou-se escolher aspectos históricos a 

fim de permitir aos alunos algumas reflexões sobre os conteúdos de Natureza da Ciência. A 

tabela abaixo explana esse relação. 

 

Tabela 17-Associação entre os conteúdos da NdC selecionados e os episódios históricos 

apreciados. 

Aspectos da NdC que precisam ser 

trabalhados 

Aspectos históricos selecionados dos 

episódios 

 

 

Entender a ciência se desenvolvendo em 

um contexto cultural de relações humanas, 

dilemas profissionais e necessidades 

econômicas revela uma ciência parcial e 

falível, contestável, influenciada também 

por fatores extra científicos. (FORATO, T. 

C. M. et al. 2011). 

Os dois textos elaborados apontam para 

concepções distintas sobre o movimento 

desde Aristóteles até Newton. O texto mostra 

como o entendimento e o modo de ser a 

analisado de “o que é movimento”, 

modificou com o tempo. 

Percebe-se a diferença da ciência construída 

por Aristóteles e a pensada por Galileu (onde 

a matemática e a experimentação ganham 

força). Assim sendo, esse aspecto histórico 

nos permite refletir sobre a ideia de um 

método rígido para ciência. 

Possibilitar certo conhecimento 

metodológico como um antídoto à 

interpretação empírico-indutivista da 

ciência permite refletir sobre as relações e 

diferenças entre observação e hipóteses, 

leis e explicações e, principalmente, 

resultados experimentais e explicação 

teórica. (FORATO, T. C. M. et al. 2011). 

A evidência a esse aspecto será abordada nas 

críticas a concepção de movimento de 

Aristóteles durante o medievo, onde um 

mesmo evento, por exemplo, o lançamento 

de uma flecha, é explicado de maneiras 

distintas, ou seja, há um claro desacordo entre 

os pensadores, por assumirem pressupostos 

teóricos diferentes. 

Entender a ciência se desenvolvendo em 

um contexto cultural de relações humanas, 

dilemas profissionais e necessidades 

econômicas revela uma ciência parcial e 

falível, contestável, influenciada também 

por fatores extra científicos. (FORATO, T. 

C. M. et al. 2011). 

Este conteúdo da NdC será trabalhado no 

texto II, onde será tratada da visão atribuída 

acerca do movimento por Descartes e por 

Newton, o papel que cada um deles dava a 

ação de Deus sobre a natureza, o que 

demonstra como suas concepções teológicas 

influenciaram suas filosofias. 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Em seguida será demonstrada a estrutura dos textos (I e II) em termos dos conteúdos 

históricos abordados: 

Texto I: Um passeio histórico sobre a inércia – De Aristóteles a teoria do Impetus. 

 A física Aristotélica; 

 Aristóteles explana o movimento; 

 Filopono e determinados comentadores da alta idade média; 

 O Impetus de Buridan e Oresme. 

 

Texto II: Um passeio histórico sobre a inércia – Galileu, Descartes e Newton. 

 Galileu entre continuidades e quebra de paradigmas; 

 Descartes e as leis da natureza; 

 A primeira lei de Newton no Principia; 

 Descartes versus Newton: um debate teológico. 

A seguir será exposto o procedimento de construção dos questionários usados neste 

trabalho. 

4.2.2  Os questionários 

A sequência didática é composta por 7 questionários, divididos para serem aplicados em 

momentos distintos durante a experimentação, no primeiro encontro com os alunos do estágio 

supervisionado do curso em Licenciatura em Física da URCA – Universidade Regional do 

Cariri situada na cidade de Juazeiro do Norte no estado do Ceará, foram aplicados 4 

questionários, cada um com uma quantidade diferente de questões e com objetivos específicos 

peculiares de cada questionário.  

Ao se elaborar esses questionários pensou-se em algumas variáveis como: o 

entendimento das questões, o tempo de resolução (devido ao número de questões a serem 

respondidas versus o tempo e o número de aulas), tendo o cuidado das respostas atendessem ao 

que era almejado, examinar se seria obtido os objetivos de cada questionário. Abaixo a tabela 

demonstrando cada questionário, a quantidade de questões e os objetivos de cada um. 

 

Tabela 18-Caracterização geral do questionários 

Questionário Nº de questões Objetivo(s) 

 

 

 

Questionário Inicial 

(Anexo III) 

 

Parte I- 5 questões 

Parte II- 8 questões 

Parte III- 9 questões 

Parte IV- 8 questões 

Parte I – Investigar epistemologicamente 

sobre o contato com HC e a análise do 

ensino tradicional e seus efeitos 

Parte II – caracterização geral dos alunos 
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(Total de 30 questões) Parte III – investigar as concepções dos 

alunos sobre inércia. 

Parte IV – investigar as concepções dos 

alunos sobre alguns aspectos de NdC. 

 

Questionário do 

Texto I 

(Anexo IV) 

 

    

    Total de 5 questões 

Ponderar a compreensão dos alunos 

acerca do texto I (quanto aos aspectos 

históricos), além de verificar se foi 

possível ao aluno identificar o(s) 

conteúdo(s) de NdC presente(s) no texto. 

 

Questionário do 

Texto II 

(Anexo V) 

 

    

     Total de 4 questões 

Analisar a compreensão dos alunos acerca 

do texto II (quanto aos aspectos 

históricos), além de verificar se foi 

possível ao aluno identificar o(s) 

conteúdo(s) de NdC presente(s) no texto. 

 

 Questionário Final 

(Anexo VI) 

  

 

Parte I (igual a parte 

II do questionário inicial 

– 9 questões). 

Parte II (igual a parte 

III do questionário 

inicial acrescido de 1 

questão – 8 questões) 

(Total de 25 questões). 

Este questionário teve como objetivo 

averiguar se houveram modificações em 

relação aos conhecimentos (iniciais) sobre 

inércia e sobre a NdC apresentadas pelos 

alunos. Ademais, adicionamos uma 

questão em que os alunos deveriam expor 

suas impressões quanto a abordagem 

histórica e se foi possível compreender 

melhor o conceito de inércia a partir dessa 

perspectiva. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

O questionário epistemológico composto de questões abertas (5 questões que foram 

desenvolvidas pela professora/pesquisadora) por crer que estas questões iriam possibilitar que 

o aluno consiga fluir com seu raciocínio, permitindo-nos realizar deduções a partir de seus 

argumentos.  

As questões 1 a 7 (do questionário inicial, parte I e final, parte II), encontram-se em 

trabalhos da área (PEDUZZI e PEDUZZI, 1985; SILVEIRA, MOREIRA e AXT, 1992; 

REZENDE e BARROS, 1996; SOUZA, 2008; ROSA, 2012).  

As questões sugeridas na parte IV (do questionário inicial) e II (do questionário final) 

com a finalidade de averiguar as concepções dos alunos com relação aos aspectos de natureza 

da ciência, este questionário internacionalmente conhecido como VNOS-C (Views of Nature 

of Science), (TEIXEIRA, 2001 e RIBEIRO, 2004). Esse questionário já foi validado e também 

utilizado em pesquisas semelhantes aqui no Brasil. (TEIXEIRA 2003); Harres (1999) e 

Andrade (2008). 
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4.2.3  A sequência das aulas 

O conteúdo contemplado para a elaboração dos planos de aula foi a inércia, a 

justificativa da escolha desse tema se dá através da sua incidência de forma bem introdutória 

nos anos finais do ensino fundamental II, como também no primeiro ano do ensino médio e no 

primeiro semestre do curso de licenciatura em física na disciplina de Mecânica. Sendo que, os 

alunos escolhidos para a aplicação da sequência didática estão no estágio supervisionado, ou 

seja, estão em sala de aula lecionando, o tema da inércia é trabalhado de forma incisiva no 

ensino médio. Então desse forma esse licenciandos possuem uma trajetória na evolução do 

conceito de inércia sendo percorrido desde da educação básica ao ensino superior como também 

transferindo esse conhecimento para os seus alunos. 

Para planejar a intervenção foi necessário conversar antecipadamente com o professor 

responsável pela disciplina de estágio supervisionado do curso mencionado, para que fosse 

autorizado a aplicação da pesquisa e para que fosse adequada a sequência (em termos de 

quantidade de aulas) a programação da disciplina. Ficou acordado com o professor, que seriam 

cedidos quatro encontros (4 aulas com o horário de 1h 50 min. Cada aula), e que ocorreriam a 

cada 15 dias, pois os alunos estavam em estágio supervisionado e concluindo a monografia do 

curso. 

Em seguida está descrito os planos de aula referentes aos quatro encontros, sendo que o 

primeiro ocorreu dia 10/04/2018 das 10:00h as 11:50h, o segundo ocorreu dia 24/04/2018 das 

10:00h as 11:50h, o terceiro ocorreu dia 15/05/2018 das 10:00h as 11:50h e o quarto e último 

encontro aconteceu dia 29/05/2018 das 10:00h as 11:50h. 

Tabela 19-Dinâmica do primeiro encontro 

OBJETIVOS: 

 Apresentação da pesquisadora e esclarecimentos iniciais; 

 Preenchimento do termo de livre esclarecido; 

 Identificação das concepções iniciais dos alunos acerca do conceito de inércia, de 

alguns conteúdos de NdC, identificar a visão de ensino dos licenciandos.  

                    TEMPO                                      DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 

 

 

20 minutos 

Deu-se início à aula com a apresentação da 

professora/pesquisadora, foram realizados os 

primeiros encaminhamentos e 

esclarecimentos de cada questionário que 

seria aplicado nesse primeiro encontro. A 

orientação da assinatura do termo de livre 

esclarecido, e uma prévia dos três encontros 

que viriam suceder.  

 

 

 

Primeiramente foi entregue aos alunos o 

termo de consentimento, que esclarece a 

participação dos alunos na pesquisa. Em 
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1h e 30 minutos seguida, os alunos tiveram o restante da aula 

para responder aos questionários referentes 

ao primeiro encontro, que somaram um total 

de três questionários. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Tabela 20-Dinâmica do segundo encontro 

   Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

Tabela 21-Dinâmica do terceiro encontro. 

OBJETIVOS: 

  Ler e discutir em equipe os aspectos históricos apresentados no texto I: 

 A concepção de movimento para Aristóteles; 

 As críticas dirigidas à física aristotélica por Filopono e alguns comentadores da idade 

média – as críticas ao movimento violento; 

 O surgimento de uma teoria alternativa para a explicação do movimento, a teoria do 

Impetus. 

                    TEMPO                                      DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 

                         

10 minutos 

Deu-se início à aula com explicação de como 

seria a dinâmica desse segundo encontro, em 

seguida dividindo a turma em equipes e 

realizando a entrega do texto I intitulado de 

“um passeio histórico sobre a Inércia” e 

adiante repassando para os alunos os tópicos 

principais para serem destacados pôr os 

mesmos durante a leitura. 

 

 

40 minutos 

As equipes realizaram a leitura do texto I e 

fizeram as observações pertinentes para 

serem compartilhadas e discutidas com o 

restante da turma. 

 

1 hora 

Cada equipe explica os pontos destacados 

durante a leitura, realizam a explicação das 

ressalvas e iniciam a discussão dos mesmos. 

OBJETIVOS: 

 As contribuições de Galileu para compreensão o desenvolvimento do conceito de 

inércia; 

 A inércia nas leis da natureza de Descartes; 

 A inércia na obra newtoniana; 

 A divergência entre Newton e Descartes. 

                    TEMPO                                      DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 

                         

10 minutos 

Deu-se início à aula com explicação de como 

seria a dinâmica desse terceiro encontro, em 

seguida dividindo a turma em duplas e 

realizando a entrega do texto II intitulado de 
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Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

Tabela 22-Dinâmica do quarto encontro 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Os encontros ocorreram a contento, só houve uma situação que se fez necessário mudar 

a data do terceiro encontro por conta de uma reforma na caixa de água da instituição, diante 

dessa situação as aulas foram suspensas por uma semana.  

As aulas ocorreram de forma expositiva, com uma participação maior dos alunos, sendo 

que a professora/pesquisadora sempre intervia quando achava-se necessário. 

 

 

 

“um passeio histórico sobre a Inércia” e 

adiante repassando para os alunos os tópicos 

principais para serem destacados pôr os 

mesmos durante a leitura. 

 

                            40 minutos 

As equipes realizaram a leitura do texto II e 

cada equipe ficou responsável por um tópico 

para ser explicado e debatido pelas equipes. 

 

 

 

1 hora 

Cada equipe explicou e debateu o seu tópico 

repassado pela professora/pesquisadora, 

sendo que cada tópico trazia conhecimentos 

de cada parte do texto II. E também 

responderam ao questionário referente ao 

texto II. 

OBJETIVOS: 

 Verificar se os alunos conseguiram identificar alguns conteúdos sobre a Ndc. 

 Fazer um levantamento sobre as concepções dos alunos depois da aplicação da 

sequência didática 

 Resolução dos questionários finais 

                    TEMPO                                      DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 

                         

50 minutos 

Deu-se início à aula com explicação de como 

seria a dinâmica desse quarto encontro, em 

seguida, houve uma conversa entra a 

professora/pesquisadora e os alunos sobre 

algumas situações dos textos trabalhados. E 

foram entregues a turma os dois últimos 

questionários. 

 

1 hora 

Os alunos realizaram em silêncio a resolução 

dos dois questionários finais. 
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5.  UMA EXPERIÊNCIA UTILIZANDO A SEQUÊNCIA DIDÁTICA COMO 

METODOLOGIA DE ENSINO ABORDANDO A HISTÓRIA DA CIÊNCIA NA 

FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE FÍSICA  

 

 Neste tópico, será relatado uma incursão investigativa, que busca evidenciar uma 

abordagem estruturada, planejada e amparada pela perspectiva de mediação de ensino de uma 

provável mudança conceitual. A sequência didática a ser apresentada corrobora, ainda, a 

intencionalidade de tornar público, no lócus acadêmico, os traços atuais evolutivos do conceito 

de inércia e, assim, proporcionar um entendimento conceitual físico e epistemológico 

aprofundado sobre a matéria, tendo em vista os professores em formação inicial. 

 

 5.1  Experimentação 

A etapa da experimentação, é a terceira fase da ED, caracteriza-se pela execução e 

aplicação da sequência didática que se estruturou à partir das coletas de dados (questionários e 

lista de atividade) da pesquisa. Assim, a investigação teve como local e público alvo, a 

Universidade Regional do Cariri, durante a disciplina de Estágio Supervisionado, referente ao 

8º semestre do curso de Licenciatura em Física, sendo a turma composta por 12 (doze) alunos 

regularmente matriculados, em 2018. 

Os instrumentais de coleta de dados, foram considerados: as observações realizadas 

durante os momentos de aplicação, a sequência didática planejada; as respostas aos 

questionários e lista de exercício dos alunos, nos protocolos de aplicação; as falas dos alunos 

sobre os textos I e II que foram lidos, estudados e debatidos, bem como filmagens de vídeo e 

os registros fotográficos. 

As aplicações foram executadas em quatro encontros, de uma hora e cinquenta minutos 

cada, tendo os alunos trabalhado em equipes. Como metodologia de ensino nos momentos de 

aplicação foi escolhida a sequência didática para trabalhar o conceito de inércia. Sendo a coleta 

de dados realizada durante a mediação nestas fases. 

5.2  Coleta e Análise de Dados 

Iniciando a discussão com a exposição das orientações e procedimentos que seriam 

utilizados referentes ao primeiro encontro, que neste, se fizeram presentes 09 (nove) alunos dos 

12 (doze) devidamente matriculados na disciplina de Estágio Supervisionado IV.  

Desse modo foi dado início a experimentação apresentando a proposta de trabalho que 

será realizada com a turma, destacando os objetivos da pesquisa e a metodologia que seria 

trabalhada. Posterior as devidas apresentações e orientações por parte da 

professora/pesquisadora, foi distribuído para os alunos o termo de livre esclarecido, que 
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consentia com a livre e espontânea vontade de participar da pesquisa e a divulgação de suas 

produções e imagens. Depois do recolhimento dos termos foi destinado o restante da aula para 

os alunos responderem aos questionários (ver anexos) e a lista de exercício (ver anexos) 

individualmente, sendo que, foi esclarecido para a turma que qualquer dúvida e/ou não 

entendimento de alguma pergunta poderia se reportar a professora/pesquisadora. 

O primeiro questionário que foi preenchido pelos os alunos foi o de caracterização da 

turma (questionário inicial), composto por 08 (oito) questões, onde o objetivo deste é ter uma 

visão panorâmica da turma, abaixo estará distribuídos em gráficos e tabelas a análise 

quantitativa deste questionário inicial dividido em categorias. 

Tabela 23-Caracterização quanto ao sexo 

SEXO 

FEMININO MASCULINO 

1 8 

TOTAL 1 8 

          Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Gráfico 2-Caracterização quanto ao sexo 

   Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Diante dos dados expostos na tabela e no gráfico acima, é evidente a predominância do 

sexo masculino no curso de física, sendo uma realidade ainda esperada nos cursos de exatas, 

como também o número de alunos, outro fator que ainda mostra uma realidade sobre o pequeno 

número de formandos nos cursos de exatas, a professora/pesquisadora se apropriou com o 

coordenador do curso sobre o número de discentes que ingressaram no primeiro semestre dessa 
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turma que está participando do projeto, segundo os dados obtidos, adentraram no primeiro 

semestre 45 alunos, onde segundo o coordenador do curso a evasão maior dar-se-á no primeiro 

semestre, principalmente devido as disciplinas de cálculo. 

Logo em seguida a tabela e o gráfico demostrando uma distribuição de faixa etária e a 

média de idade da turma do oitavo semestre do curso de Licenciatura em Física da URCA – 

Universidade Regional do Cariri. 

Tabela 24-Média das idades 

19 anos 1 

21 anos 3 

22 anos 1 

23 anos 2 

25 anos 2 

Média 22,2 

                                          Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Gráfico 3-Faixa etária 

      Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Em observação a tabela e o gráfico acima, demonstra uma turma relativamente bem 

jovem.  Esse dado evidencia algo que é perceptível nos cursos de graduação: os alunos estão 

entrando cada vez mais cedo na universidade. Como evidencia o caso de um aluno que está 

concluindo o curso com 19 anos, o mesmo ingressou na universidade com 15 anos. 

Logo abaixo temos a tabela que demonstra se os alunos possuem experiência docente, 

o tempo dessa experiência e os ciclos onde atuou. 
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            Tabela 25-Referente ao tempo de experiência e atuação 

Atuação Docente Tempo de Experiência Ciclos onde Atuou 

Sim 3 anos PIBID 

Sim 1 ano 6º Série E.F. 

Sim 2 meses PIBID e E.M. 

Não   

Sim 1 ano 1º e 3º anos E.M. 

Sim 3 anos PIBID 

Não   

Sim 3 anos PIBID 

Sim 2 anos e meio 1º, 2º e 3º E.M. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Diante dos dados coletados e expostos na tabela acima, nota-se que os alunos do curso 

de Licenciatura em Física, dos 9 (nove) discentes que responderam ao questionário, apenas 2 

não possuem experiência em sala de aula, e os outros 7 (sete) possuem um tempo de experiência 

até relevante para iniciar a vida em sala de aula, vale salientar que desses 7 (sete) alunos, mais 

da metade (4, quatro) iniciaram sua atuação através do programa PIBID. 

5.2.1 Análise sobre o contato com a História da Ciência no ensino nédio 

Neste questionário, objetivou-se entender quais elementos faziam parte das concepções 

dos alunos sobre determinadas questões de natureza da ciência (NdC), de acordo com a tabela 

a abaixo: 

Tabela 26-Tópicos sobre Ndc 

Temas abordados de Ndc Questões 

Concepção sobre as finalidades da ciência 1 

Ciência e diversas formas de conhecimento 2 

O transitório conhecimento científico 3 e 7 

Os tipos de métodos da ciência 4 

Fatores que influenciam a prática da ciência 5 

Controvérsias da ciências 6 e 8 

                Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Para ser analisado essa parte do questionário, os dados e a análise serão expostos na 

ordem dos temas abordados, como indicado na tabela acima. 

Questão 1 – Concepção sobre as finalidades da ciência 

Qual ou quais finalidade(s) tem a ciência, no seu ponto de vista? 

Durante a análise das respostas foi feita uma categorização das respostas para visualizar 

melhor o cenário, e assim, facilitar o entendimento de um modo geral. Na tabela abaixo foi 

sistematizado as categorias assim como a quantidade de respostas correspondentes a cada uma 

delas. Os valores dentro dos parênteses, corresponde ao percentual das respostas. 
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Tabela 27-Respostas a questão 1 – parte IV (questionário inicial) 

Categoria Respostas 

Tecnologia/ Melhoria da qualidade de vida (1) 3 (33,3%) 

Compreensão dos fenômenos da natureza (2) 6 (66,7%) 

                   Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Categoria (1) -33,3% 

Nessa categoria, os alunos expressaram que a ciência tem como finalidade a descoberta 

e o avanço da tecnologia, trazendo assim uma melhoria na qualidade de vida da sociedade. Os 

discursos14 abaixo exemplificam essa categoria. 

A sociedade moderna é completamente dependente de uma boa ciência, 

uma vez que a ciência é a origem da tecnologia moderna, que por sua 

vez reflete as consequências relacionadas à busca da ciência pela 

melhoria da condição humana. 

 

Outra resposta. 

Contribuições com o desenvolvimento tecnológico, aprendizado e 

compreensão sobre a funcionalidade das coisas no dia a dia, ajudar as 

pessoas, tanto na parte de locomoção, uso doméstico, na parte 

medicinal, entre outras contribuições. 

 

Embora aparente a impressão que os alunos façam uma relação da ciência com a 

sociedade, é apenas uma menção a influência de aspectos não-científicos na ciência e vice-

versa, as respostas dessa categoria direcionam mais no sentido ingênuo de atribuir a ciência a 

uma preocupação com o bem da humanidade. 

 

Categoria (2) – 66,7% 

Nessa categoria que representa o maior índice de resposta, os alunos expressam a ideia 

de que a ciência tem a finalidade de explicar os fenômenos da natureza. Como ilustrado na 

resposta abaixo: 

A ciência tende a despertar a curiosidade das pessoas em entender o 

funcionamento e a realização de alguns fenômenos naturais. 

 

Como também, os fenômenos celestes: 

Mostrar como funciona o universo. 

 

Questão 2 – Para você, o que é ciência? E o que a diferencia a de outras formas de 

conhecimento, como a religião ou a filosofia, por exemplo? 

                                                           
14 As respostas dos alunos foram transcritas de forma integral, mesmo contendo erros de ortografia e/ou 

concordância. 
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A tabela abaixo mostra as respostas dos alunos também dividida em categorias. 

                   Tabela 28-Resposta da questão 2 – parte IV (questionário inicial) 

 

 

 

 

 

 

 

        

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Categoria (1) -  55,6% 

Estudando a epistemologia pôde-se perceber as críticas feitas de como a ciência é 

transmitida na educação, de forma pronta e acabada, uma ciência linear, cientistas totalmente 

racionais, decisões tomadas apenas com a influência dos conhecimentos científicos, isso 

justifica essa quantidade de respostas sobre a ciência ser algo concreto, de forma engessada, 

pronta e acabada. Como mostra a resposta de um aluno transcrita de forma integral logo abaixo: 

É o estudo da natureza, a religião e filosofia é algo particular de cada 

indivíduo, cada um tem seu modo de pensar e entender, já a ciência é 

uma verdade absoluta. 

Categoria (2) – 22,2% 

Os alunos detêm a ideia de que possuir e/ou seguir um método científico, diferencia uma 

ciência de uma não-ciência. Que o rigor de uma metodologia científica venha a dar uma 

veracidade sobre tal hipótese. Como é relatado na resposta de um aluno, logo abaixo, transcrita 

de forma integral. 

Ciência é um conjunto de conhecimentos adquiridos através de um 

método científico, ela difere de outros conhecimentos por seguir um 

método que leva em consideração procedimentos de confirmação bem 

elaborados e rigorosos. 

 

  

Questões 3 e 7 (sobre a transição do conhecimento científico) 

De acordo com a passagem do conhecimento científico, no questionário, foram 

trabalhadas duas questões, a terceira e a sétima. Na pergunta 3 temos uma questão de forma 

mais generalizada, já a questão 7, apesar de se referir ao mesmo aspecto, é apresentado na 

questão de forma contextualizada referindo-se uma teoria e bem constituída, a Relatividade de 

Einstein. Como as questões tratam dos mesmos aspectos, iremos exibir o resultado das duas, 

respectivamente. 

Categorias Respostas 

Conhecimento concreto e empírico (1) 5 (55,6%) 

Possui/segue um método (2) 2 (22,2%) 

Respostas em branco ou vagas (3) 2 (22,2%) 
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  Gráfico 4-Respostas referente a questão 3 – parte IV (questionário inicial) 

     Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Diante dos dados representados pelo gráfico acima, indica que a maioria dos alunos 

acredita que os conhecimentos científicos podem sim mudar ao longo do tempo. E para 

justificar os dois posicionamentos, será demonstrado abaixo, uma tabela com as justificativas 

apontadas pelos alunos, sobre as duas respostas. Para facilitar a análise foi dividida em duas 

categorias: (A) são as respostas dos alunos que acreditam que esses conhecimentos são 

definitivos, e (B) são as respostas dos alunos que acreditam que os esses conhecimentos não 

são definitivos. Sendo ainda foram formadas duas subcategorias: BI e BII. 

Está representado na tabela abaixo as respostas dos alunos, dividida nas categorias e 

subcategorias, sendo apresentado em números naturais. 

Tabela 29-Justificativas da questão 3- parte IV (questionário inicial) 

Categorias Total 

Sim. É algo definitivo e imutável (A) 4 (44,5%) 

Não. O avanço da ciência e tecnologia sempre traz novos fatos. (BI) 2 (22,2%) 

Não. O surgimento de uma nova teoria, pode trazer novos fatos sobre a teoria 

antiga. (BII) 

 

3 (33,3%) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Categoria (A) 

Nesta categoria onde um total de 4 alunos acreditam que o conhecimento científico é 

imutável e definitivo. Entre esses sujeitos surgiu uma ideia onde o conhecimento foi produzido 

através de um método e se aplica de alguma forma a alguma teoria, este se torna definitivo, sem 
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chance alguma de mudança. Como se vê na transcrição de forma integral da resposta de um dos 

licenciandos do curso de Física. 

Sim. Uma vez que são formulados e estão de acordo com as leis da 

natureza são definitivos e imutáveis. 

 

Categoria (BI) 

Nesta categoria onde um total de 2 alunos acreditam que o conhecimento científico não 

é definitivo, que sempre com o avanço da tecnologia, surgem novos fatos, acontecendo assim 

uma renovação da ciência, sendo que, essa teoria agora terá uma nova releitura baseado nos 

novos fatos. Como se vê na transcrição de forma integral da resposta de um dos licenciandos 

do curso de Física. 

Não. Pois em cada lei ou teoria, quando formulada pode não abranger 

todas as possibilidades do que se estuda nesta, assim, com o avanço da 

ciência e da tecnologia elas podem ser modificadas. 

 

 

Categoria (BII) 

Nesta categoria onde um total de 3 alunos acreditam que o conhecimento científico 

muda de acordo com novas teorias que surgem, trazendo consigo novos fatos que podem chegar 

a modificar a teoria antiga. Como se vê na transcrição de forma integral da resposta de um dos 

licenciandos do curso de Física. 

Não. Sempre estão surgindo novas teorias e com elas novos testes que 

por vezes podem afetar teorias que atualmente são bem aceitas. 

 

Na questão 7, sobre o mesmo tema, foi perguntado sobre uma importante teoria, 

conhecida como “Teoria da Relatividade Restrita” desenvolvida por Einstein, onde ele postula 

que a velocidade da luz, no vácuo, é constante e independente da fonte. Também postula a 

validade das mesmas leis físicas independentemente do referencial inercial. Esta teoria é bem 

aceita atualmente no meio científico. Foi perguntado se esta teoria pode sofrer mudanças 

futuramente e se a mesma pode perder a validade. 

Seguindo o modelo da questão anterior vamos representar as respostas no gráfico 

abaixo, com a quantidade de alunos que responderam SIM, a quantidade de alunos que 

responderam NÃO e a quantidade de alunos que responderam com SIM e NÃO. Em seguida 

será demonstrado na tabela organizada em categorias, a partir das respostas dos alunos. 
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Gráfico 5-Respostas referente a questão 7 – Parte IV (questionário inicial) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tabela 30-Justificativas da questão 7 – parte IV (questionário inicial) 

  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Categoria 1 – 33,3% 

Como mostra a tabela um total de 33,3% dos alunos acreditam que uma vez testada e 

comprovada a Teoria da Relatividade não pode ser contestada e nem perder sua validade. Como 

mostra na resposta transcrita de forma integral de um dos licenciandos. 

Não. Pois até o momento já foi desenvolvido inúmeros estudos para 

fazer com que ela perca a validade e até o momento nada aconteceu. 

 

Categoria 2- 44,5% 

Como mostra a tabela um total de 44,5% dos alunos acreditam que a Teoria da 

Relatividade pode tanto ser contestada, quanto perder a sua validade a partir do avanço da 

tecnologia, segundo as respostas, a tecnologia pode trazer novos fatos. Como mostra na resposta 

transcrita de forma integral de um dos licenciandos. 

Sim. Podendo ser reformulada ou melhorada, pois cada vez mais a 

tecnologia avança e com isso a ciência, trazendo novos fatos. 

 

 

 

 

Categoria Total 

Não. Já foi comprovado (1) 3 (33,3%) 

Sim. Podem surgir novos fatos (2) 4 (44,5%) 

Sim, pode mudar. Não perde a validade (3) 2 (22,2%) 
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Categoria 3 – 22,2% 

Como mostra a tabela um total de 22,2% dos alunos acreditam que Teoria da 

Relatividade pode ser contestada ou reformulada, mas não perde a validade, embora na questão 

anterior demonstrasse que uma boa parte dos alunos acreditam que o conhecimento científico 

pode ser mudado, a questão não permitiu analisar em que medida essa mudança poderia 

acontecer, diferentemente dessa questão onde os alunos apresentados a uma questão 

contextualizada. Neste sentido, essa categoria mostra que os alunos aceitam muito mais a 

mudança do que o descarte da teoria. Como mostra na resposta transcrita de forma integral de 

um dos licenciandos. 

Sim. Não digo perder a validade, mas sofrer modificações levando em 

consideração o que foi proposto por ele. 

 

Questão 4 – Sobre o método científico 

Em relação a metodologia cientifica utilizada foi perguntado: O método científico 

costuma ser descrito pelas seguintes etapas: observação de fenômenos naturais, 

formulação de hipótese explicativa, teste da hipótese através de experimentos, 

modificação da hipótese em caso de falha nos testes ou, em caso de validação desta, a 

elaboração de uma teoria. Em sua opinião, esse é o método a ser seguido para se produzir 

conhecimento científico? Justifique a sua resposta seja ela afirmativa ou não. 

Essa questão tentou avaliar se os alunos acreditam que o conhecimento científico se 

constrói a partir do conjunto de etapas descritas, concebendo assim um método rígido e 

universal. 

Gráfico 6-Respostas da questão 4 – Parte IV (questionário inicial) 

       Fonte: Dados da pesquisa. 

0

2

4

6

8

10

9

0

Sim Não



102 
 

 
 

De acordo com o gráfico todos os alunos acreditam que o conhecimento científico é 

produzido através de uma sequência que tem de ser seguida para se obter um resultado que seja 

confiável. De acordo com a tabela abaixo dividimos em categorias algumas respostas. 

Tabela 31-Justificativas a questão 4 – parte IV (questionário inicial) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Categoria 1 – 77,8% 

Nesta categoria percebemos um grande número de alunos acreditando que a sequência 

do método científico, seguindo de forma rígida, consegue tanto comprovar, quanto validar esse 

conhecimento científico. As respostas dos alunos aqui analisadas mostra que essa sequência 

nos permite alcançar conhecimentos válidos e mais garantidos, uma vez que passou pela 

aprovação do experimento, do teste, da verificação. Como mostra na resposta transcrita de 

forma integral de um dos licenciandos. 

Sim. A importância dessas etapas nos permite ter compreensões mais 

concretas sobre como as coisas funcionam. Seguindo o método a 

hipótese pode t er validade, dando assim veracidade ao resultado do 

experimento. 

 

Os alunos acreditam que o “poder” de transferir o conhecimento para o cientista, pode-

se verificar uma superestimação da observação em relação aos outros fatores que são tão 

importantes quanto (teoria, ideias), percebeu-se a relação da importância da interpretação na 

produção de conhecimento apresentar uma certa fragilidade. 

 

Categoria 2 – 22,2% 

Nesta categoria percebemos que a minoria dos alunos acredita que o método científico 

produz ciência, pois ele já é utilizado a muito tempo e tem mostrado eficácia no uso. Como 

mostra na resposta transcrita de forma integral de um dos licenciandos. 

Sim. Pois é um método que já funciona a muito tempo e fez a 

ciência evoluir bastante. 

 

Questão 5 – Sobre fatores que podem influenciar a prática científica, em sua 

opinião: a) O contexto histórico e social são fatores de influência? Justifique e dê um 

exemplo que reforce a sua opinião. B) Fatores como crenças pessoais, posições morais, 

Categoria Total 

Sim. Pois seguindo o método o conhecimento pode ser 

validado. (1) 
7 (77,8%) 

Sim. Tem sido usado a muito tempo (2) 2 (22,2%) 
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religiosas, políticas etc. podem influenciar esse desenvolvimento? Justifique e dê um 

exemplo que reforce a sua opinião. 

O gráfico abaixo demonstra as respostas dos licenciandos divididas em duas categorias, 

a primeira que influencia, a segunda que não influencia. Essas categorias foram adotadas para 

os dois subitens que compõe a questão 5. O gráfico abaixo mostra as respostas do subitem a. 

Gráfico 7-Respostas da questão 5 – Parte IV (questionário inicial) 

  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Subitem “a” 

Analisando o gráfico o subitem “a” teve uma quantidade de 66,7% de alunos que 

acreditam que o contexto histórico e social tem influência de forma direta na prática científica, 

e colocaram algumas questões que aprendemos nas aulas de história, como foi o caso da 

revolução industrial, a influência da igreja católica sobre a ciência e o avanço tecnológico, onde 

os alunos acreditam que quanto mais a tecnologia avança, mais a ciência avança junto. 

No subitem “a” teve uma quantidade de 33,3% de alunos afirmando que não há 

influência do contexto histórico na prática científica e sim o contrário, que a prática científica 

é quem influencia o contexto histórico e social. Como mostra a transcrição de forma integral da 

resposta de um dos alunos. 

Não. Mas a prática científica influencia no contexto histórico e social, 

como por exemplo a formulação da Lei da inércia de Newton que 

influenciou o contexto histórico e social da sociedade mas pouco sofreu 

influência do mesmo. 

Subitem “b” 

Analisando o gráfico o subitem “b” teve uma quantidade de 44,4% dos alunos que 

acreditam que as crenças religiosas e a política influenciam de forma direta o desenvolvimento 
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dessa prática científica, alguns acreditam que essa influência atrase o progresso da ciência. 

Como mostra a transcrição de forma integral da resposta de um dos alunos. 

Sim. Esses fatores terão um impacto no desenvolvimento de 

determinados assuntos. A religião antigamente refutaria muito aqueles 

que queriam trabalhar com ciências, pois consideravam como sendo 

injúria e que feria os princípios da igreja, atrasando assim o evolução 

das ideias científicas.  

 

No subitem “b” um total de 55,6% dos alunos acreditam que que as crenças religiosas e 

a política não influenciam de forma direta o desenvolvimento dessa prática científica, pois como 

foi citado, a religião não é um tipo de ciência, portanto, não influencia a prática científica. Como 

mostra a transcrição de forma integral da resposta de um dos alunos. 

Não. Pois as práticas científicas são diferentes de outras formas de 

conhecimento como religião, filosofia ou política. Se o cientista for 

observar um determinado assunto as suas crenças pessoais, religiosas 

e políticas não podem influenciar na observação.   

Questão 6 – Quando cientistas diferentes observam o mesmo conjunto de dados, 

eles chegam às mesmas conclusões (mesmos modelos, leis ou teorias)? Justifique sua 

resposta. 

Essa questão traz consigo um aspecto sobre o conhecimento científico já pronto e 

acabado. Dessa forma se pode excluir as controvérsias e os possíveis erros. Essa questão mostra 

que o conhecimento científico é objetivo e que não entra em desacordos, fato que não se vê 

quando se estuda a História da Ciência. Sendo exposto esse fato ao se trabalhar os textos I e II 

da sequência didática. O gráfico abaixo mostra as respostas dos alunos. 

Gráfico 8-Respostas da questão 6 – parte IV (questionário inicial) 

 
            Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 32-Justificativas à questão 6 – parte IV (questionário inicial) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Categoria (1) -22,2% 

Essa categoria mostra que 22,2% dos alunos acreditam que os cientistas chegariam ao 

mesmo resultado, pois eles seguem o mesmo método científico, gerando assim, uma única 

interpretação do fenômeno estudado. Como mostra a transcrição de forma integral da resposta 

de um dos alunos. 

Sim. Desde que todos se apoiem no método científico, os resultados 

obtidos serão os mesmos, sendo assim, chegando as mesmas 

conclusões. 

 

De acordo com a resposta do aluno transcrita acima, fica evidente a objetividade e 

linearidade da ciência que é passada para os nossos alunos durante sua vida escolar. Como se o 

fenômeno estudado tivesse apenas uma interpretação, sendo esta, “a correta”, sem nenhum tipo 

de influência externa. 

Categoria (2) – 22,2% 

Essa categoria mostra que 22,2% dos alunos acreditam que os cientistas chegariam ao 

mesmo resultado, pois os dados são os mesmos, que não há erros durante os experimentos, e 

que esses cientistas sempre acertam de primeira. Como mostra a transcrição de forma integral 

da resposta de um dos alunos. 

Sim. Como usam os mesmos dados, o método para se chegar a uma 

teoria é universal, então não existe erro por parte do cientista. 

 

Categoria (3) – 33,4% 

Essa categoria mostra que 33,4%, ou seja, a maioria dos alunos acreditam que os 

cientistas não chegam a mesma conclusão por estarem analisando o mesmo conjunto de dados, 

aderindo esse fato ao conhecimento de cada cientista. Como mostra a transcrição de forma 

integral da resposta de um dos alunos. 

Não. Os dados podem exigir do conhecimento do cientista, assim pode 

haver divergências. 

 

Categoria (4) – 22,2% 

Essa categoria mostra que 22,2% dos alunos acreditam que os cientistas não chegariam 

ao mesmo resultado pois pode haver erros nos experimentos, sendo assim, entra em cena o 

Categoria Total 

Sim. Pois o método é o mesmo (1) 2 (22,2%) 

Sim. Pois os dados são os mesmos (2) 2 (22,2%) 

Não. Pois vai do conhecimento de cada cientista (3) 3 (33,4%) 

Não. Pois pode haver erros nos experimentos (4) 2 (22,2%) 
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ponto de vista de cada cientista pra interpretar esses erros do seu modo. Reforçando a ideia de 

que para os alunos tudo envolve a observação. Como mostra a transcrição de forma integral da 

resposta de um dos alunos. 

Não. Por mais que estejam trabalhando com os mesmos dados, pode 

haver erros nos experimentos, dependendo do ponto de vista de cada 

um, surgirá uma interpretação diferente. 

 

Questão 8 – Durante o assunto de gravitação universal, estudamos vários tipos de 

modelos planetários, desde os gregos até Newton. Na sua opinião, existe um modelo mais 

correto que o outro? Justifique sua resposta. 

Essa questão ela traz uma outra característica da História da Ciência, onde se vê que pra 

se chegar ao conceitos que temos atualmente, tiveram vários nomes que trouxeram 

contribuições valiosíssimas para a ciência. E que uma teoria não nasce em um passe de mágicas, 

sem nenhum erro cometido. O gráfico abaixo representa as respostas dos alunos. 

Gráfico 9-Respostas da questão 8 – parte IV (questionário inicial) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tabela 33-Justificativas a questão 8 – parte IV (questionário inicial). 

Categoria Total 

Sim. O modelo atual é o correto (1) 4 (44,4%) 

Não. Um completa o outro (2) 5 (55,6%) 

                   Fonte: Dados da pesquisa. 
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Categoria (1) – 44,4% 

Essa categoria traz uma surpresa, todos os alunos que responderam que sim, existe um 

modelo mais correto que o outro, todas as justificativas relatavam que o modelo atual é o mais 

correto, e não foi citado nenhuma contribuição dos modelos anteriores. Como mostra a 

transcrição de forma integral da resposta de um dos alunos. 

Sim. Pois sabemos que o único modelo correto é de Newton, ou seja, o 

sistema heliocêntrico, com o sol no centro do sistema solar. 

 

Esse fato reforça a ideia de que a História da Ciência precisa de fato ser trabalhada de 

forma efetiva, pois esses futuros professores que estão saindo da licenciatura para adentrar uma 

sala de aula, possui a ideia de senso comum, não possui uma visão crítica sobre o 

desenvolvimento da ciência ao longo do tempo. 

  

 

Categoria (2) – 55,6% 

Essa categoria ela traz um total de 55,6% dos alunos que acreditam que não existe um 

modelo mais correto que o outro, o que traz um certo alívio é que mais da metade da turma 

pensa dessa forma mais aberta. Trazendo um pouco de censo crítico ao analisar os modelos. 

Como mostra a transcrição de forma integral da resposta de um dos alunos. 

Não. O modelo de Copérnico não era mais correto do que o de 

Ptolomeu. Na verdade, o modelo de Ptolomeu descrevia bem os 

movimentos dos planetas (apesar de ser Geocêntrico), porém o modelo 

de Ptolomeu era muito complexo, enquanto o modelo de Copérnico 

simplificava drasticamente a análises dos movimentos planetários. 

 

A parte IV desse questionário mostrou que uma boa parte dos alunos ainda possuem um 

senso comum sobre os conceitos e alguns aspectos da História da Ciência. Apareceram nos 

resultados uma visão utilitarista da Ciência, a ideia de que o conhecimento é objetivo e 

verdadeiro, pautado em um método rígido. Mesmo com algumas respostas mostrando que a 

visão era diferente, como os cientistas não chegarem ao mesmo resultado analisando os mesmos 

dados, as justificativas eram contraditórias as suas respostas. 

      

 5.2.2 Análise dos questionários dos textos I   

  

O Questionário do texto I 

O questionário tinha por objetivo a leitura e compreensão do texto I, ao apresentar 

alguns aspectos ao longo do texto, foi elaborado questões para compreensão do texto e para 

obtenção dos dados da pesquisa para serem analisados de forma crítica.  

Questão 1 – Podemos considerar a física de Aristóteles como uma física não-

inercial? Justifique sua resposta. 
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A análise das respostas permitiu subsídios em três categorias: 

 

Tabela 34-Justificativas a questão 1 (texto I) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Categoria (1) – 55,6% 

Essa categoria que obteve o maior percentual, indica que 55,6% dos alunos indicaram 

de forma correta que a física de Aristóteles é não-inercial, sendo necessária a ação de uma força, 

tanto para iniciar quanto para dar continuidade ao movimento. Como mostra a transcrição de 

forma integral da resposta de um dos alunos. 

Sim. Não há movimento sem ação de força, segundo a física 

aristotélica, ou seja, para haver movimento tem que haver força. 

 

Categoria (2) 33,3% 

Essa categoria obteve o segundo maior percentual, indica que 33,3% dos alunos 

indicaram de forma correta que a física de Aristóteles é não-inercial, mas as justificativas se 

desviram das esperadas. Como mostra a transcrição de forma integral da resposta de um dos 

alunos. 

Sim. Pois ele considera o movimento como uma mudança, as interações 

com a natureza é que vai determinar os movimentos serem possíveis. 

 

Categoria (3) 11,1% 

Essa categoria obteve o menor percentual, um total de 11,1%, onde nesse caso, o aluno 

respondeu que não, que a física de Aristóteles não é uma física não-inercial. Mas não justificou 

a sua reposta. Talvez pela falta de compreensão tanto do texto, quanto da pergunta, pois, o texto 

não corrobora com essa ideia expressada pelo aluno. 

Questão 2 – Os pressupostos teóricos assumidos pelos pensadores influenciam a 

maneira como eles descrevem a natureza. Cite uma passagem do texto que confirme essa 

afirmação. Justifique sua escolha. 

Essa questão traz para o aluno a ideia de que o pressupostos teóricos assumidos pelos 

pensadores, influenciam a maneira como eles descrevem a natureza, ao analisar as respostas 

percebeu-se que alguns alunos responderam de forma adequada, enquanto outros não, sendo 

assim decidiu-se dividir essas respostas em duas categorias, adequada (1) e não adequada (2). 

Será representada no gráfico abaixo. 

Categoria Total 

Sim. Justificativa adequada (1) 5 (55,6%) 

Sim. Justificativa não adequada (2) 3 (33,3%) 

Não. Sem Justificativa (3) 1 (11,1%) 
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Gráfico 10-Respostas dos alunos da questão 2 do texto I 

     Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Categoria (1) – Respostas adequadas – 77,8% 

 

Por exemplo, a física aristotélica conceitua o movimento com base na 

composição dos corpos e seu “lugar natural”. Desta forma, seus 

pressupostos foram influenciados pelas as ideias que ele tinha de 

natureza. 

 

Nessa resposta fica perceptível o entendimento do aluno sobre a descrição da natureza 

na visão de Aristóteles, ao invés desse aluno citar uma parte do texto, ele colocou com suas 

palavras.  

O argumento abaixo apresenta a maioria das respostas utilizadas pelos alunos, onde eles 

retiram parte do texto que fala sobre o movimento natural e a constituição dos elementos 

segundo Aristóteles. Já esse próxima resposta, o aluno transcreve uma parte do texto e em 

seguida explica com suas palavras as suas ideias. 

“Para quaisquer duas porções de fogo (...) o movimento para cima da 

maior é mais rápido do que aquele da menor, da mesma forma que o 

movimento para baixo de uma massa de ouro ou de chumbo, ou de 

qualquer outro objeto dotado de peso, é mais rápido em proporção ao 

seu tamanho”. ARISTÓTELES. (p.3). Para Aristóteles todos os corpos 

eram dotados de características como peso ou leveza. Os objetos 

dotados de elementos terra ou água, tenderiam a aumentar sua 

velocidade ao caírem.  

 

Categoria (2) – Respostas inadequadas (22,2%) 

Apenas 22,2% escreveram respostas consideradas inadequadas, pois não tinham relação 

com a pergunta, e nem foi extraído parte do texto para inserir na resposta. Como mostra a 

resposta de um aluno transcrita abaixo de forma integral. 
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Segundo Aristóteles, a região da lua deveria ser estruturada de 

maneira que cada elemento ocupasse um determinado lugar. 

 

É visível a falta de compreensão textual do aluno, pois o texto não corrobora com a ideia 

expressada pelo aluno. Vale salientar que os alunos responderam ao questionário do texto I 

apenas com a leitura do texto, não foi exposto nenhuma informação sobre o assunto por parte 

da professora/pesquisadora. 

Questão 3 – Nessa terceira questão é abordado sobre a física do Impetus, sendo feito o 

seguinte questionamento. De acordo com o que foi visto no texto: podemos falar em uma 

única teoria do impetus? A física do impetus é uma física inercial? 

a) Quanto a uma única teoria do impetus? 

      

Tabela 35-Respostas referente a questão 3 subitem a (texto I) 

Respostas Total 

Sim 1 (11,1%) 

Não 8 (88,9%) 

                         Fonte: Dados da pesquisa. 

Nessa questão houve 1 aluno que respondeu que havia um única teoria do Impetus, 

provavelmente este aluno não compreendeu bem a leitura do texto, pois no texto fica evidente 

duas teorias do Impetus. Mas também a grande maioria dos alunos afirmaram que não existe 

uma única teoria, e ainda diferenciaram as duas teorias se apresentam no texto I. Como mostra 

a resposta de um aluno transcrita abaixo de forma integral. 

Não. Existe mais de uma. Oresme pensava de uma forma diferente de 

Buridan, principalmente quanto á permanência. Sendo que Oresme 

finita. 

 

 

b) Quanto o impetus ser uma física inercial 

 

Tabela 36-Respostas referente a questão 3 subitem b (texto I) 

 

 

 

 

                          

 

                        Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nesse subitem b, o mesmo aluno que respondeu que existe apenas uma teoria do 

impetus, foi o mesmo que respondeu que a física do Impetus é inercial. Como mostra a resposta 

de um aluno transcrita abaixo de forma integral. 

Respostas Total 

Sim 1( 11,1%) 

Não 8 (88,9%) 
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Sim. Devido a forma de onde está sendo aplicada uma forma para 

ocasionar o movimento. 

 

Como também 88,88% dos alunos responderam que o impetus não caracteriza uma 

física inercial, que o conceito de inercia que conhecemos atualmente não se assemelha ao 

conceito da física do impetus. Pode-se considerar um bom resultado, lembrando que essa 

questão tende a ser de fácil entendimento, pois a resposta está em forte evidência no texto I. 

Questão 4 – Você acredita que a controvérsia entre os cientistas é possível? Em 

caso afirmativo, cite um exemplo que esteja fora do nosso texto. Essa questão traz uma 

característica do ensino de ciências, onde esse conhecimento é passado de forma linear e sem 

rupturas, desta forma, se torna difícil para o aluno fazer essa identificação. O objetivo desta 

questão é justamente ver o quão difícil é para o aluno identificar essa situação. 

Tabela 37-Respostas referentes a questão 4 (texto I) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Vale destacar que algumas respostas foram pouco discursivas, alguns não identificaram 

com precisão o episódio histórico controverso. Caso contrário desse aluno. Como mostra a 

resposta de um aluno transcrita abaixo de forma integral. 

Sim. Um caso bem conhecido é da rivalidade entre Newton e Leibniz 

relacionado ao cálculo, onde Leibniz conseguiu desenvolver um 

método que permitia calcular volumes com exatidão, o que acabou 

deixando Newton transtornado ao ponto de chamar o colega de 

plagiador. 

 

A maior parte dos alunos responderam sem mais explicações, com um discurso mais 

vago. Como mostra a resposta de um aluno transcrita abaixo de forma integral. 

Sim. Um exemplo é o físico teórico e físico experimental. 

 

Nessa questão ficou evidente que os alunos não compreendem bem o que se trata 

controvérsia na ciência, escreveram muito pouco, dificultando assim a análise das respostas, 

sendo que somando as respostas sem justificativa, temos um número maior do que com 

justificativa, chegando ao percentual de 55,55% de respostas sem nenhuma justificativa. 

 

Categorias Total 

Sim. Com Justificativa (1) 4 (44,5%) 

Sim. Sem Justificativa (2) 2 (22,2%) 

Não. Sem Justificativa (3) 3 (33,3%) 
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Questão 5 – Ao longo do texto vimos que o movimento de um projétil, por exemplo, 

é explicado de uma maneira por Aristóteles e de outra pela teoria do impetus. 

No subitem a, temos: Qual a principal diferença entre essas explicações? 

Esta questão trouxe algumas surpresas, como alguns alunos não terem respondido a 

questão, já os alunos que responderam, alguns não justificaram da forma esperada. Nessa 

questão era confiado que os alunos conseguissem identificar que a explicação de Aristóteles era 

de que, para o corpo continuar o movimento era necessário a ação contínua de uma força 

externa, já a explicação de Buridan seria que, para o corpo continuar o movimento era 

necessária a ação de uma força interna (o impetus), transmitida do lançador ao corpo lançado, 

no momento do lançamento. A tabela abaixo mostra as respostas obtidas. 

 

Tabela 38-Respostas referente a questão 5 subitem a (texto I) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Das respostas esperadas tivemos o menor percentual, onde apenas 22,2% dos alunos 

responderam de forma esperada, onde dissertam sobre o movimento explicado por Aristóteles 

e o movimento explicado por Buridan. Como mostra a resposta de um aluno transcrita abaixo 

de forma integral. 

Aristóteles afirmava que o movimento do corpo se dá através de uma 

força que age de forma contínua, como se fosse um motor. Já Buridan 

afirma que movimento prosseguia porque uma força cinética era 

aplicado no corpo pelo lançador, que eles chamaram de impetus. 

 

As respostas inesperadas se sobreporão em quantidade das esperadas, atingindo um total 

de 44,44% das repostas. Onde fica evidente a não compreensão da leitura do texto I. Como 

mostra a resposta de um aluno transcrita abaixo de forma integral. 

Um projétil é lançado e se considerarmos o ar vimos que ele cai com 

velocidade constante. 

 

A porcentagem da questão sem resposta equivale a 33,3% o que é bem preocupante, 

pois os alunos não responderam, por não haver nenhuma compreensão diante da leitura do texto, 

se formos somar com a porcentagem de respostas inesperadas, chega-se a um total de 77,8%, o 

que preocupa bastante, pois esses licenciandos já se encontram no último semestre do curso, 

Respostas Total 

Respostas esperadas 2 (22,2%) 

Respostas inesperadas 4 (44,5%) 

Não respondidas 3 (33,3%) 
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sendo que saíram da universidade direto pra uma sala de aula, sem a mínima compreensão de 

um texto. 

O objetivo do texto I, foi justamente identificar nos alunos se ficou claro os conceitos 

de inercial e não-inercial, ficou evidente diante da análise das respostas, que questões que 

envolviam interpretação e compreensão textual, os alunos não foram muito bem, então, conclui-

se que os conceitos sobre inercial e não-inercial não fica bem claro para os mesmos. 

 

5.2.3 Análise do questionário do texto II 

 

Este questionário referente ao texto II, teve como objetivos estimular a leitura dos 

alunos, instigando a interpretação textual, já que no questionário do texto I, ficou evidenciado 

uma falha no quesito interpretação. Este questionário é composto de cinco questões, as 3 

primeiras são referentes a compreensão do texto II e as duas últimas questões, são referentes a 

Ndc. Com isso, esse questionário visa fornecer elementos para averiguarmos o que o aluno 

conseguiu compreender sobre inércia e aspectos da NdC apontados. 

 Questão 1 – Identifica-se no decorrer do texto, a ideia de que fatores externos à 

ciência tiveram influência para o seu desenvolvimento? Na sua opinião, isso ocorre hoje 

em dia? Justifique cada uma das perguntas. 

Essa questão causou bastante surpresa diante das respostas dos alunos, pois, todos eles 

responderam que os fatores externos influenciam no desenvolvimento da ciência, mas na 

justificativa, nenhum aluno citou a influência religiosa de Newton e Descartes, que esse era o 

aspecto central da questão mas que não foi mencionado por nenhum aluno, além de respostas 

que se desviaram completamente da pergunta. A tabela abaixo sintetiza essas respostas. 

Tabela 39-Respostas referente a questão 1 do texto II 

 

      

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Categoria (1) – 33,3% 

Apenas 33,3% dos alunos relataram alguns episódios da religião influenciando a ciência, 

mas de forma a impedir o progresso da mesma, relataram sobre essa intervenção de forma 

repressora. Lembrando que essa ideia não foi abordada no texto. Como observamos na resposta 

de um dos alunos, transcrita integralmente: 

Categoria Total 

Ciência e Religião (1) 3 (33,3%) 

Respostas vagas e incoerentes (2) 6 (66,7%) 
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Um dos fatores que acabam influenciando o estudo da ciência é a 

religião, que acaba intervindo e abolindo ideias novas e contrárias ao 

pensamento deles, fazendo com que não se desenvolvesse da forma que 

era pra ter sido.  

 

 Este outro aluno relata sobre a influência da igreja sobre as aceitações de algumas 

teorias que vão contra as concepções religiosas. Fazendo com que a ciência demore a se 

desenvolver: 

A intervenção religiosa na época de Galileu foi um grande entrave ao 

avanço científico, embora pensadores de renome tenham solidificado 

seus pressupostos metafísicos que influenciaram as concepções da 

época. Atualmente, e até pouco tempo, como por exemplo a teoria do 

Big Bang, houve influência de crenças externas a ciência, que no caso 

as concepções não-religiosas foram o entrave a aceitação da teoria. 

 

Categoria (2) – 66,7% 

Em relação a segunda parte da pergunta, se o mesmo pode acontecer nos dias atuais, os 

alunos expressaram-se de forma vaga como mostra uma das respostas de um dos alunos, 

transcrita de forma integral: 

Sim. Porque temos muitas fontes para verificar se são verídicos. 

 

Frisando que foi escolhido essa relação entre ciência e religião, pois como Newton e 

Descartes possuíam uma grande influência religiosa, sendo que, foi abordado também a 

renascença, a imprensa, a descoberta do “novo mundo”. Muitos alunos entenderam essa 

influência de forma negativa, que ficou claro nas falas dos alunos durante as aulas. 

Questão 2 – A construção do conceito de inércia foi composto por várias 

contribuições de cientistas. Qual a contribuição de Galileu na construção desse conceito? 

Essa questão exigiu dos alunos um certo grau de interpretação (já que ficou evidente em 

questões anteriores essa dificuldade nesse quesito), a resposta não está forma explícita no texto. 

Foi feito uma tabela para mostrar as respostas dos alunos, ficou decidido em não categorizar, 

pois cada resposta foi única, aproveitando ao máximo a riqueza de recursos das respostas dos 

alunos. 

Tabela 40-Respostas dos alunos referente a questão 2 do texto II 

Respostas 

1- Galileu foi responsável por elaborar a lei dos corpos. 

2- A sua definição de impetus se assemelha, mas se equipara a definição de Newton, 

pois não se estabeleceu a distinção entre movimento retilíneo e o circular. 

3- Galileu demonstrou e observou o conceito de queda livre. 

4- Galileu foi o primeiro a iniciar o conceito de inércia, porém ele não terminou, ele 

dizia que se não houvesse uma força atuando no objeto permanecia no mesmo estado. 
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5- Na ausência de uma força, um objeto continua a mover-se com movimento retilíneo 

e velocidade constante. O nome a inércia de Galileu se deu pela tendência dos corpos 

resistirem à mudança do movimento. 

6- A inércia pensada por Galileu é uma espécie de inércia circular e não retilínea. 

7- Galileu estabeleceu novas bases para construção do conhecimento científico, ênfase 

na experimentação e matemática. 

8- Começou a formar o conceito de inércia e estabeleceu rupturas em relação à várias 

ideias aristotélica. 

9- Pioneiro no método científico. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Questão 3- Um homem, no interior de um elevador, está jogando dardos em um 

alvo fixado na parede interna do elevador. Inicialmente, o elevador está em repouso, em 

relação à Terra, suposta um sistema inercial e o homem acerta os dardos bem no centro 

do alvo. Em seguida, o elevador está em movimento retilíneo e uniforme em relação à 

Terra. Se o homem quiser continuar acertando o centro do alvo, como deverá fazer a 

mira, em relação ao seu procedimento com o elevador subindo e com o elevador descendo? 

Esta questão todos responderam corretamente, que o homem não precisará mudar de 

posição para continuar acertando no centro do alvo, tanto na situação de subida, quanto na 

situação de descida. Foi separado em duas categorias as justificativas. 

Tabela 41-Respostas dos alunos referente a questão 3 do texto II 

Categoria Total 

Não muda, pois o homem está em repouso, pois se encontra 

com a mesma velocidade do elevador. (1) 
5 (55,6%) 

Não muda, pois o elevador é o referencial. (2) 4 (44,4%) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Categoria (1) – 55,6% 

Categoria com o maior número de respostas, não existe diferença na forma de mirar, 

uma vez que não existe movimento relativo entre o elevador e o homem. Como não há forças 

atuando o movimento dever ser o mesmo. Os alunos indicam uma compreensão de que, sendo 

o movimento do elevador um movimento uniforme, não há nenhuma força resultante atuando 

sobre os corpos nesse referencial, por isso a situação é similar ao elevador em repouso. O 

argumento transcrito de forma integral abaixo elucida essa ideia: 

Do mesmo modo, pois o homem está dentro do elevador, o que deixa o 

mesmo em repouso e com velocidade constante. 
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Categoria (2) – 44,4% 

Esta categoria com o segundo maior número de respostas, percebe-se que os alunos 

fizeram a ligação entre referencial inercial para justificar as suas respostas. Mostrando que 

levaram em consideração o conceito de inercia que foi trabalhado e comentado nos dois textos. 

Do ponto de vista inercial, o homem dentro do elevador, considerando 

o elevador como referencial inercial, ele deve continuar jogando 

normalmente, pois se tanto o elevador quanto o homem se encontram 

com a mesma velocidade. 

 

O objetivo dessa questão era averiguar se os alunos compreenderam e utilizaram o 

conceito de inércia na questão. Foi considerado um bom resultado, principalmente se pensarmos 

nas questões sobre inércia do questionário inicial, onde o número de erros foi bem acentuado 

nas questões 5, 6, 7 e 9.  

Questão 4 – Na sua opinião o uso da História da Ciência nos texto I e II ajudaram 

a compreender melhor o conceito de inércia? 

Esta questão teve como foco principal, verificar se os alunos conseguiram compreender 

melhor o conceito de inércia, este sendo estudado através da ótica da História da Ciência, como 

também se os alunos foram capazes de perceber ou aproximaram-se dos aspectos de NdC que 

forma apontados no decorrer dos dois textos trabalhados. As respostas foram divididas em 

categorias, como mostra a tabela abaixo. 

Tabela 42-Respostas referente a questão 4 do texto II 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Categoria (1) – 44,5% 

Esta categoria com o maior número de respostas, evidencia que os alunos conseguiram 

identificar a diferença de senso comum e do conceito quando é historicamente estudado, a sua 

evolução com as rupturas, os erros, as contribuições de cada cientista. Como fica evidenciado 

na resposta de um dos alunos, transcrito de forma integral: 

Com certeza. É sempre importante analisar os aspectos históricos para 

se ter uma compreensão maior sobre determinado assunto. Quebrando 

o senso comum que aprendemos praticamente durante a vida escolar 

toda. 

 

Categoria Total 

Quebra do senso comum (1) 4 (44,5%) 

Influência de fatores externos (2) 3 (33,3%) 

Respostas vagas (3) 2 (22,2%) 
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Categoria (2) – 33,3% 

Esta categoria com o segundo maior número de respostas, com relação a influência de 

fatores externos na Ciência, os alunos que caminharam na direção dessas respostas, pareceram 

ser mais claros em suas apresentações. Como fica evidenciado na resposta de um dos alunos, 

transcrito de forma integral: 

Esses conceitos muitas vezes passado para gente de forma já pronta, 

os textos mostraram que houveram várias influências na formação do 

conceito de inércia, tanto político, quanto cultural e até religioso. 

 

Categoria (3) – 22,2% 

Esta categoria traz um mínimo de respostas vagas, isso mostra que a minoria dos alunos 

não chegaram a fazer a distinção de algumas características da Ndc que se fizeram presentes 

nos dois textos. Como fica evidenciado na resposta de um dos alunos, transcrito de forma 

integral: 

Sim, ajudaram bastante. Assim a física fica mais interessante. Eu 

mesmo nunca tinha ouvido falar na metade dos cientistas que ajudaram 

a construir o conceito de inércia. 

 

De acordo com a resposta acima, pode-se verificar que o aluno até compreendeu um dos 

aspectos da Ndc, como a influência de vários outros cientistas no processo de construção do 

conceito de inércia, que foi justamente um dos aspectos que se objetivou durante a discussão. 

 

Questão 5- Quão relevante você acha o uso da História da Ciência para explicar os 

conceitos aos alunos? 

Esta questão foi bem clara, teve como objetivo saber dos alunos, quão relevante foi o 

uso da História da Ciência na compreensão de um conceito que os mesmos vem estudando 

desde seu ensino fundamental. Ficou acertado transcrever de forma integral as nove respostas 

dos alunos, sendo assim, não categorizando-as, pois cada resposta foi única, aproveitando ao 

máximo a riqueza de recursos das respostas dos alunos. 

 

1- Bem importante, pois a história ajuda a construir os conceitos de 

cada parte. Interessante saber quem construiu aquele conceito. 

Uma lição importante é que, a ciência não é feita por um único 

homem, e sim de vários. 

 

2- Muito importante, porque a partir da História da Ciência podemos 

ter uma ideia de como foi formulado os conceitos. 

 

 



118 
 

 
 

3- A história da ciência é de fundamental importância para a 

formação do ser humano, facilitando a compreensão sobre 

aspectos do nosso dia a dia. 

 

 

4- Estritamente relevante, especialmente para ligar os conceitos ao 

cotidiano. 

 

 

5- O conceito é algo muito bom só que em minha opinião os alunos 

tem que ser mais pesquisadores tem que buscar mais. Conceitos é 

bom mais a prática é melhor ainda. 

 

 

6- Eu achei de extrema importância, pois eu mesmo não tinha a ideia 

de como o conceito de inércia teve tanta influência para sua 

construção. 

 

 

7- A história da ciência serve como uma ferramenta metodológica 

para o professor utilizar em sala de aula, atraindo a atenção dos 

alunos, pois muitos só veem a física como uma matéria chata com 

muitas fórmulas pra decorar. 

 

 

8- Eu mesmo me surpreendi com a quantidade de informações 

contidas nos textos, mudei meu conceito de inércia, e achei que nem 

seria possível, pois estou no último semestre do curso, imagina isso 

com os alunos do ensino médio. 

 

 

9- De hoje em diante fará parte do meu planejamento e da formação 

das minhas aulas. 

 

 

Diante das respostas transcritas acima fica evidente que os alunos acharam relevante o 

uso da História da Ciência para a compreensão do conceito de inércia, foi relatado a ideia de 

uma ciência mais humanizada, com rupturas e com outros cientistas que não foram apresentados 

aos alunos durante sua vida escolar, nem mesmo no ensino superior. Sendo assim, conclui-se 

que esse questionário do texto II, traz uma melhora na compreensão do conceito de inércia, 

como ficou evidenciado nas respostas da questão 3, se comparadas com os índices de acertos 

no questionário inicial. De maneira geral, foi possível identificar que os alunos leram os textos, 

fizeram referência a eles. Mas, como mencionado anteriormente, as respostas muitas vezes são 

extremamente concisas. 
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5.3  Análise a posteriori  

Nesta última etapa da ED, devemos confrontar tudo que foi recolhido de dados e 

informações na análise preliminar com os dados e informações obtidas na fase da 

experimentação, para assim ser validada. 

A análise a posteriori consiste em uma análise de um conjunto de dados colhidos ao 

longo da experimentação, como por exemplo, produção dos alunos, registros de 

observadores e registro em vídeo. Nessa análise, se faz necessário sua confrontação 

com a análise a priori para que seja feita a validação ou não das hipóteses formuladas 

na investigação. (ALMOULOUD, 2012, p. 6) 

 

 Para este autor, o confronto destas duas análises, a priori e a posteriori, consiste em 

investigar aquilo que foi considerado nas hipóteses e que, na prática, sofreu distorções, 

deixando de ser válido.  

Iremos apresentar tabelas e gráficos (quando necessário) com os dados do questionário 

final, comparando-os com os resultado do questionário inicial (representado abaixo do 

percentual atual e com o fundo preto) para que seja possível perceber a mudança ou não, que 

ocorreu em relação às respostas. 

Apresentaremos o primeiro bloco de questões (Bloco I) que compreende as questões 1 

a 4 que envolve o lançamento vertical para cima. 

Questão 1 – Questionário final (Trata da atuação de forças em um corpo no ato da subida) 

Tabela 43-Respostas referentes a questão 1 (quest. final) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Questão 2 – Questionário Final (trata da atuação de forças em um corpo quando este atinge a 

altura máxima) 

             

Tabela 44- Respostas referentes a questão II (quest. final) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 A) B) C) D) E) Iguais 

 

Quantidade 

     0 (0%) 

    

     0 (0%) 

3 (33,3%) 

 

1 (11,1%) 

2* (22,2%) 

 

7 * (77,8%) 

4 (44,5%) 
 

1 (11,1%) 

0 (0%) 

 

0 (0%) 

 A) B) Iguais C) D) E) Nula 

 

Quantidade 

0 (0%) 

 

0 (0%) 

2 (22,2%) 

 

0 (0%) 

0 (0%) 

 

      0 (0%) 

3* (33,3%) 

 

8*(88,8) 

4 (44,5%) 

 

1 (11,2%) 
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Questão 3 – (trata da atuação de forças em um corpo no ato da descida) 

 

Tabela 45-Respostas referentes a questão III (quest. final) 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Questão 4 – (Representação da velocidade quando a esfera atinge a altura máxima) 

        

 

Tabela 46-Respostas referentes a questão IV (quest. final) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Realizando a análise desse primeiro bloco de questões, percebe-se que os alunos tem a 

compreensão da força da gravidade como também de uma força atuando sobre a esfera que tem 

a mesma direção do movimento. Analisando as respostas do questionário final, percebe-se um 

aumento no índice de acertos, principalmente quando analisamos a questão 1(que inicialmente 

apresentou um alto índice de erro). Abaixo está representado em um gráfico o total de respostas 

certas, apresentando os valores totais comparando o percentual de respostas corretas para o 

questionário inicial e final, para a bloco de questões I. 

 A) B C) D) Nula E)  

 

Quantidade 
7 *(77,8%) 

 

8* (88,9%) 

0 (0%) 

 

0 (0%) 

2 (22,2%) 

 

1 (11,1%) 

0 (0%) 

 

0 (0%) 

0 (0%) 

 

0 (0%) 

 A) B C) D)  E)  Nula 

 

Quantidade 

1 (11,1%) 

 

0 (0%) 

0 (0%) 

 

0 (0%) 

0 (0%) 

 

0 (0%) 

1 (11,1%) 

 

0 (0%) 

7 *(77,8%) 

 

9* (100%) 



121 
 

 
 

Gráfico 11-Respostas corretas antes e depois do bloco de questões  

     Fonte: Dados da pesquisa. 

Apesar do número de acertos ter aumentado consideravelmente, ainda existe uma 

pequena parcela de dos alunos ainda estão pensando em ação de força na direção do 

deslocamento, se pegarmos por exemplo, a primeira questão onde é mais fácil identificar essa 

situação, temos que 22,2% dos alunos escolheram a alternativa onde atua uma força para baixo 

(que possivelmente os alunos atribuem a força gravitacional) e uma força de maior módulo para 

cima. 

O bloco II de questões que se referem as perguntas 5,6 e 7, fazem parte de um bloco em 

que os alunos deveriam identificar as forças em três posições distintas, agora em um movimento 

de lançamento (uma bola sendo chutada e percorrendo uma trajetória de parábola). 

Questão 5 – (representação da(s) força(s) na subida) 

Tabela 47-Respostas referentes a questão V (quest. final) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 A) B) C) D)  E)   

 

Quantidade 

3 (33,3%) 

 

1 (11,2%) 

1 (11,2%) 

 

0 (0%) 

3 (33,3%) 

 

1 (11,1%) 

2 *(22,2%) 

 

7*(77,8%) 

0 (0%) 

 

0 (0%) 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4

22,20%

33,30%

77,80% 77,80%77,80%

88,90% 88,90%

100,00%

Antes Depois
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Questão 6 – (representação da(s) força(s) que atuam na bola no ponto mais alto da 

trajetória) 

Tabela 48-Respostas referentes a questão 6 (quest. final) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Questão 7 – (representação da(s) força(s) que atuam na bola que está descendo) 

Tabela 49-Respostas referentes a questão 7 (quest. final)   

Fonte: Dados da pesquisa. 

Abaixo está representado em um gráfico o total de respostas certas, apresentando os 

valores totais comparando o percentual de respostas corretas para o questionário inicial e final, 

para a bloco II de questões. 

Gráfico 12-Respostas corretas antes e depois do bloco II de questões 

  Fonte: Dados da pesquisa. 

 A) B) Iguais C) D)  E)   

 

Quantidade 

3* (33,3%)) 

 

6*(66,7%) 

1 (11,2%) 

 

0 (0%) 

0 (0%) 

 

0 (0%) 

4 (44,4%) 

 

3 (33,3%) 

1 (11,2%) 

 

0 (0%) 

 A) B)  C) D)  E)   

 

Quantidade 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

 5 (55,6%) 4*(44,4%) 

8*(88,9%) 

0,00%
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O conteúdo de lançamento oblíquo se torna de mais difícil compreensão, pela questão 

do conjunto de movimentos. Neste segundo bloco de questões, ficou mais perceptível que os 

alunos façam a associação do movimento à ação de uma força externa (a quantidade erros nesse 

bloco ainda foi superior a do bloco anterior). 

Assim como ocorrido no bloco anterior, o gráfico nos traz uma visão panorâmica sobre 

o aumento das respostas corretas. É possível que os alunos tenham sido influenciados pelas 

aulas e que estejam compreendendo melhor a relação força e movimento. Embora a melhora 

tenha sido perceptível, ainda é considerado um alto o índice de erros nesse bloco.  

 

Questão 8 – Sobre plano inclinado 

Tabela 50-Respostas à questão 8 subitem a (quest. final) 

 

Localização Igual Acima Abaixo 

 

Quantidade 

9* (100%) 

9* (100%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 51-Respostas referentes a questão 8 Subitem B (quest. final) 

    

  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tabela 52-Respostas referentes a questão 8 Subitem C (quest. final) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O gráfico abaixo mostra de forma mais panorâmica as respostas corretas no questionário 

inicial (antes) e no questionário final (depois), relativos a questão 8. 

 

Localização Igual       Acima Abaixo 

Quantidade Fig. B *4 (44,4%) 

7*(77,8%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

5 (55,6%) 

2 (22,2%) 

Quantidade Fig. C *2 (22,2%) 

6*(66,7%) 

2 (22,2%) 

1 (11,1%) 

5 (55,6%) 

2 (22,2%) 

Total 5 (55,6%) 

13* (72,2%) 

2 (11,2%) 

1 (5,6%) 

10 (55,5%) 

4 (22,2%) 

 

Localização Igual Acima Abaixo 

Quantidade 9* (100%) 

9* (100%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 
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Gráfico 13-Respostas corretas antes e depois da questão 8 (quest. final) 

     Fonte: Dados da pesquisa. 

Diante da análise do gráfico, fica nítido o aumento de respostas corretas em relação ao 

questionário inicial, como também em relação aos blocos anteriores de questões. Entretanto 

algumas justificativas das respostas (questionário inicial), uma boa parte ressaltou a 

conservação de energia e atrito, como também a questão do ângulo formado para o movimento 

da esfera. Já no questionário final a maioria das justificativas é a inércia, Esse fato é um 

indicativo de que os alunos podem ter sido influenciados pelas aulas. 

Conquanto, a inércia seja um conteúdo visto tanto no Ensino Fundamental (9ºano), logo 

em seguida é trabalhado no Ensino Médio, no 1º ano, de forma mais completa, o questionário 

inicial demonstrou que os alunos mesmo finalizando o curso de Licenciatura em Física, ainda 

traziam elementos de concepções alternativas (senso comum), como embasa Martins (2001). 

Mostrando que a inércia é um conteúdo mais complexo e de mais difícil compreensão. Ficou 

claro o aumento do número de acertos, em todas as questões, inclusive nas justificativas 

apresentadas pelos alunos, que devem ter sido influenciados pela sequência didática aplicada. 

Questionário parte IV (Natureza da Ciência) 

Nas questões sobre a Natureza da Ciência, o diagnóstico das respostas concedeu manter 

para o questionário final as mesmas categorias usadas na interpretação do questionário inicial. 

Somente em duas das questões se fez necessário acrescentar uma nova categoria. Foi 

mudada a sétima questão, e acrescentada uma nova, somando assim 8 questões, compondo este 

questionário final. Além disso, como observaremos ao longo da análise, houve pouca mudança 

em relação às respostas iniciais. Lembrando que as respostas na cor vinho, são as repostas 

concernentes ao questionário final, e as respostas na cor preta se referem ao questionário inicial. 
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Questão 1 – Qual ou quais finalidade(s) tem a ciência, no seu ponto de vista? 

(Concepção sobre as finalidades da ciência) 

Tabela 53-Respostas a questão 1 – parte IV (questionário final) 

Categoria Respostas 

Tecnologia/ Melhoria da qualidade de vida (1) 2 (22,2%) 

3 (33,3%) 

Compreensão dos fenômenos da natureza (2) 7 (77,8%) 

6 (66,7%) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Diante da análise, fica evidente que houve pouca mudança em relação a visão dos alunos 

sobre a finalidade da ciência. Como se vê na tabela, apenas um aluno mudou de categoria. A 

visão mais comum nos alunos é justamente quanto aos objetivos da ciência. Na opinião de 

77,8% a finalidade é a compreensão dos fenômenos da natureza. 

Questão 2 – Para você, o que é ciência? E o que a diferencia a de outras formas de 

conhecimento, como a religião ou a filosofia, por exemplo? 

A tabela abaixo mostra as respostas dos alunos também dividida em categorias. 

 

Tabela 54-Resposta da questão 2 – parte IV (questionário final 

 

 

 

 

 

                  

 

 

    Fonte: Dados da pesquisa. 

Nas respostas do questionário inicial, percebe-se que a maioria dos alunos (55,6%), 

creditavam a ciência que a mesma é linear, e acabada, sem espaços mais para mudanças, que a 

seguindo chega-se a uma verdade absoluta. Já no questionário final, houve uma aumento de 

respostas na categoria de possui/segue um método, atingindo um total de (55,6%), 

diferenciando a ciência por seu caráter experimental. 

Categorias Respostas 

Conhecimento concreto e empírico (1) 4 (44,4%) 

5 (55,6%) 

Possui/segue um método (2) 5 (55,6%) 

2 (22,2%) 

Respostas em branco ou vagas (3) 0 (0%) 

2 (22,2%) 
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Questão 3 – Em sua opinião, os conhecimentos científicos (leis, princípios, teorias) 

uma vez estabelecidos são definitivos? Justifique sua resposta. (Sobre a provisoriedade do 

conhecimento). 

O gráfico compara as respostas apresentadas pelos alunos, para a questão acima, 

ANTES (no questionário inicial) e DEPOIS (questionário final). Apresentamos os dados para 

cada uma das turmas. 

                 Gráfico 14-Respostas da questão 3 parte IV (questão inicial e final)

Fonte: Dados da pesquisa. 

Diante da análise do gráfico, percebe-se que houve uma ligeira mudança nas opiniões 

dos alunos sobre os conhecimentos serem definitivos ou não. Como foi relatado baseado em 

Saito (2014), como a ciência é repassada para nossos alunos, de forma linear e pronta, essa 

aumento no número de respostas sobre o conhecimento não ser definitivo acredita-se que seja 

por conta da sequência didática onde foi trabalhado um pouco da História da Ciência.  

Tabela 55-Justificativas da questão 3- parte IV (questão inicial e final) 

Categorias Total 

 

Sim. É algo definitivo e imutável (A) 

2 (22,2%) 

4 (44,5%) 

 

Não. O avanço da ciência e tecnologia sempre traz novos fatos. (BI) 

1 (11,1%) 

2 (22,2%) 

Não. O surgimento de uma nova teoria, pode trazer novos fatos sobre 

a teoria antiga. (BII) 

6 (66,7%) 

3 (33,3%) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A análise da tabela nos permite visualizar algumas situações interessantes. I) O número 

de alunos que justificaram a resposta como o conhecimento sendo algo definitivo e imutável 

diminui de 44,5% para 22,2%, isso se deve pelo que foi trabalhado na sequência didática, onde 

foi buscado mostrar os paradigmas e rupturas que ocorreram durante a evolução do conceito de 

inércia. II) A ideia de que o avanço da ciência e tecnologia traz novos fatos diminui de 22,2% 

para 11,1%. III) A ideia de que o surgimento de uma nova teoria traz fatos novos sobre a teoria 

antiga foi a que mais aumentou, foi de 33,3% para 66,7%, pois a Ciência está em constante 

evolução (como mencionamos anteriormente, não temos clareza quanto a ideia do termo 

evolução – é possível que uma abordagem histórica sem uma discussão mais específica reforce 

a ideia de evolução como acúmulo de conhecimento). 

Questão 7- Uma importante teoria estudada na física é a Teoria da Relatividade 

Restrita. Nela, Einstein postula que a velocidade da luz, no vácuo, é constante e 

independente da fonte. Também postula a validade das mesmas leis físicas 

independentemente do referencial inercial. Esta teoria é aceita pela comunidade científica 

e os resultados de diversos experimentos estão de acordo com ela. Você acredita que a 

Teoria da Relatividade Restrita pode sofrer mudanças futuramente? Ela pode perder a 

validade? Comente. (Sobre a provisoriedade do conhecimento). 

No gráfico abaixo temos SIM, para os alunos que acreditam ser a relatividade uma teoria 

que pode sofrer mudanças e NÃO, para aqueles que afirmam que a relatividade não sofrerá 

mudanças. O gráfico mostra os dados para o questionário inicial e final que permite estabelecer 

uma comparação.  

Gráfico 15-- Respostas da questão 7 parte IV (quest. inicial e final) 

 Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 56-Justificativas da questão 7 – parte IV (questionário inicial) 

       Fonte: Dados da pesquisa. 

Diante do gráfico e da tabela, percebe-se que houve um aumento nas respostas referentes 

a mudança da teoria, sendo que, os que acham que pode mudar mas não perder a validade 

aumentou de 22,2% para 66,7% aí mais uma vez podemos inferir que a ideia por trás de 

afirmações dessa natureza é de acúmulo de conhecimento. 

Questão 4- O método científico costuma ser descrito pelas seguintes etapas: 

observação de fenômenos naturais, formulação de hipótese explicativa, teste da hipótese 

através de experimentos, modificação da hipótese em caso de falha nos testes ou, em caso 

de validação desta, a elaboração de uma teoria. Em sua opinião, esse é o método a ser 

seguido para se produzir conhecimento científico? Justifique a sua resposta seja ela 

afirmativa ou não. (Acerca dos métodos da ciência). 

Gráfico 16-Respostas da questão 4 parte IV (quest. inicial e final) 

    Fonte: Dados da pesquisa. 

Categoria Total 

Não. Já foi comprovado (1) 1 (11,1%) 

3 (33,3%) 

Sim. Podem surgir novos fatos (2) 2 (22,2%) 

4 (44,5%) 

Sim, pode mudar. Não perde a validade (3) 6 (66,7%) 

2 (22,2%) 
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Tabela 57-Justificativas da questão 4 parte IV (questão inicial e final) 

   Fonte: Dados da pesquisa. 

Diante da análise do gráfico e da tabela, fica nítido que as respostas continuaram 

praticamente as mesmas, nenhum aluno respondeu de forma negativa sobre a questão do 

método, e esse cenário se repetiu no questionário final, mostra que os alunos tem a ideia de que 

conhecimento científico necessita seguir um método para poder valida-lo.  

Questão 5 – Sobre fatores que podem influenciar a prática científica, em sua 

opinião: 

a) O contexto histórico e social são fatores de influência? Justifique e dê um 

exemplo que reforce a sua opinião. 

b) Fatores como crenças pessoais, posições morais, religiosas, políticas etc. podem 

influenciar esse desenvolvimento? Justifique e dê um exemplo que reforce a sua opinião. 

O gráfico a seguir mostra os dados comparativos para o subitem “a” da questão entre o 

percentual de respostas antes e depois: 

Gráfico 17-Respostas da questão 5 parte IV (quest. inicial e final) 

 

     Fonte: Dados da pesquisa. 
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Sim. Pois seguindo o método o conhecimento pode 

ser validado. (1) 
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Sim. Tem sido usado a muito tempo (2) 1 (11,1%) 

2 (22,2%) 
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Diante do gráfico acima, nota-se uma mudança do número de alunos que mudaram o 

conceito de que a ciência pode ser influenciada por fatores externos, sendo que antes 66,7% dos 

alunos afirmavam que a ciência é influenciada, já depois esse número sobe para 88,9%. Ao 

passo de que alunos que diziam que a ciência não é influenciada caiu de 33,3% para 11,1%. 

O gráfico a seguir mostra os dados comparativos para o subitem “b” da questão entre o 

percentual de respostas antes e depois: 

Gráfico 18-Respostas da questão 5 parte IV (quest. inicial e final) 

      Fonte: Dados da pesquisa. 

Nesse subitem observamos que foi crescente o número de alunos que afirmaram que 

aspectos como crenças pessoais, posições políticas e religiosas, podem influenciar a Ciência. 

Ainda permanece forte a ideia de que essa influência ocorre no sentido de retardar o avanço, 

como foi retratada no subitem “b” com a transcrição de uma resposta (questionário inicial) de 

um dos alunos, sendo que teve um aumento significativo em relação a essa ideia. 

Questão 6- Quando cientistas diferentes observam o mesmo conjunto de dados, eles 

chegam às mesmas conclusões (mesmos modelos, leis ou teorias)? Justifique sua resposta. 

Gráfico 19-Respostas da questão 6 parte IV (quest. inicial e final) 

 Fonte: Dados da pesquisa. 
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Diante do gráfico percebe-se que houve uma diferença tímida em relação as respostas 

anteriores, onde 44,4% dos alunos afirmavam que os cientistas observam os mesmos resultados, 

sendo que no questionário final esse número passou para 66,7%. Quanto às justificativas houve 

uma diminuição dos argumentos, afirmando a objetividade dos fenômenos e um aumento no 

percentual de pesquisados que consideram que os cientistas chegam a respostas diferentes 

porque algum deles cometeu um erro. Parece estar implícita a ideia de evolução, assim, a ideia 

a natureza permite uma única resposta, a “correta”. 

Questão 8- Qual sua opinião sobre a importância do uso da História da Ciência no 

ensino de Física? Qual sua visão sobre o conceito de inércia antes da História da Ciência 

e depois do uso da História da Ciência? 

Neste questionário final, como foi salientado no início deste tópico, adicionamos uma 

questão para obtermos as opiniões dos alunos sobre quão importante eles acharam o trabalho 

com a História da Ciência no ensino de física, e na segunda parte da pergunta, o objetivo foi 

saber concretamente o quanto a utilização da História da Ciência ajudou na compreensão do 

conceito de inércia.  

Como todos os alunos responderam sobre a importância da História da Ciência, 

resolvemos apresentar as respostas dos alunos da primeira parte da pergunta na tabela abaixo: 

Tabela 58-Respostas dos alunos da questão 8- primeira parte (questionário final) 

Respostas 

Sim, pude entender melhor esta teoria depois deste estudo. Ajudou bastante. 

Sim, pois no ensino médio, os professores apresentam a inércia apenas como um 

conceito pronto, quando não resumem tudo a fórmulas e decoreba. 

(...) Podemos ver o processo de evolução e como aconteceram os erros dos 

pensadores. 

Sim. Para poder formarmos o nosso censo crítico sobre a ciência, e deixar de lado 

mais o senso comum. 

Conhecer a História da Ciência nos permite entender tudo que acreditamos hoje. 

A história da ciência é necessária para aluno compreender que o conhecimento não 

surge espontaneamente, mas é resultado de um processo histórico, ligado à sociedade, 

economia, ideologia de uma determinada época. 

Ajuda a compreendermos melhor os conceitos que sabemos. 

Estudando a História da Ciência, estamos trabalhando a curiosidade, e é isso que 

tem que ser estimulado nos alunos, a buscar pelo saber. 

Sim. Isso faz refletirmos sobre tudo que achamos que conhecemos da ciência, mas 

na verdade só sabemos o superficial. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Diante das respostas apresentadas na tabela acima, todos os alunos acharam importante 

o uso da História da Ciência no ensino de física, principalmente para a compreensão dos 

conceitos, fica claro que depois da sequência didática que foi aplicada na turma, o uso da 

História da Ciência os ajudou a ter uma visão diferenciada da ciência e também dos cientistas. 

A segunda parte da pergunta: Qual sua visão sobre o conceito de inércia antes da 

História da Ciência e depois do uso da História da Ciência? 

Para essa pergunta, bem como a anterior, todos os sujeitos afirmaram ter aprendido mais 

sobre a inércia a partir da abordagem histórica. A tabela mostrada a seguir pontua alguns 

aspectos, apresentados pelos alunos nos comentários para essa questão, que julgamos serem 

importantes. Só foram transcritas 5 respostas dos 9 alunos, pois algumas se repetiram na ideia 

geral da resposta que os alunos quiseram transmitir. 

Tabela 59-Respostas dos alunos da questão 8- segunda parte (questionário final) 

                                          Respostas 
Ao contrário do que eu pensava, a inércia não é tão fácil de se entender quanto eu 

imaginava. 

Sim, antes eu tinha a ideia de que movimento e força sempre tinham a mesma direção. 

Depois da História da Ciência, pude entender com mais clareza todas as influências 

que este conceito sofreu, e conheci alguns estudiosos que ajudaram a construir esse conceito. 

Achei que na faculdade teria visto tudo. 

Sim. Consegui entender o conceito de inércia diante de vários conceitos que ela teve 

durante sua evolução, muito importante vermos outros pontos de vista, para assim formamos 

um censo crítico sobre a ciência. 

Ajudou muito a entender o conceito de inércia, porém ela é mais complexa do que 

imaginei. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Algo que ficou evidente nessas respostas apresentadas na tabela acima, é que os alunos 

apresentam uma dificuldade em expressar algumas ideias, mas podemos perceber que a 

sequência didática utilizando a História da Ciência trouxe uma contribuição significativa para 

o entendimento do conceito da inércia, como mostra resposta da linha 4, onde o alunos fala da 

descoberta de existirem outros conceitos da inércia, e que isso o ajudou a compreender melhor, 

ainda mencionou a importância de se conhecer a história do conceito, pois assim, se forma o 

censo crítico sobre a ciência.  

Outro característica que ficou percebida, não nos questionários, mas sim em sala de aula, 

foi justamente o cansaço dos alunos em responderem tantas perguntas, e acharam preguiçoso 

responder o mesmo questionário com basicamente as mesmas questões, percebeu-se que os 
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alunos não tiveram tanto compromisso nas respostas deste questionário, quanto demostraram 

nos questionários anteriores. 

O questionário final pretendia ser um instrumento de comparação em relação ao inicial 

para tentarmos perceber se o pesquisado passou ou não por algum tipo de transformação. 

Para as questões relacionadas ao conceito de inércia percebemos um aumento no 

percentual de respostas corretas. Em algumas, houve um aumento significativo (questões 5 a 7, 

por exemplo) indicando, como mencionado anteriormente, que a abordagem usada em nossa 

sequência didática com foco na história da inércia, contribuiu para a aprendizagem desse 

conceito. 

Diante dos questionários sobre a Ndc, tivemos a compreensão da dificuldade de 

trabalhar com esse tipo de metodologia em sala, devido ao tamanho da sua complexidade. Ficou 

entendido desde o princípios as mudanças que poderiam acontecer, o que corroborado pelos 

resultados obtidos no questionário final. 

De modo geral, ficou percebido que os questionários que envolvem o conhecimento 

sobre a ciência, tiveram mudanças sutis (podemos considerar positiva), e em outras situações 

as respostas se repetiam. Houve diminuição no percentual de alunos que afirmavam que o 

conhecimento científico é objetivo, guiado por uma metodologia rígida; um aumento no índice 

daqueles que consideram que o conhecimento científico tem caráter provisório. Além disso, 

pudemos perceber que os alunos fizeram referência aos textos para justificar que a história da 

ciência evidencia certos aspectos sobre a Ciência. 

Ficou também observado tanto em algumas respostas, como em alguns comentários 

durante os encontros, foi que o contato com a História da Ciência aconteceu apenas com a 

aplicação da sequência didática, que os alunos nunca tiveram contato na educação básica, como 

também na faculdade. E que a partir daí eles puderam refletir mais sobre o assunto. 

 

5.4 Validação interna do estudo  

 

Esta etapa da ED devemos, fundamentados no conjunto de observações e resultados 

constituídos, realizarmos o confronto entre as hipóteses levantadas e a atividade prática, a fim 

de realizarmos uma análise sobre a reprodutividade ou não da engenharia proposta. Recordamos 

que Brousseau (1986) forneceu a indicação de elementos essenciais a práxis do professor, ao 

mencionar que é necessário “poder comparar, não apenas os resultados, mas também as 

condições nas quais eles foram obtidos e de modo que tais condições sejam reprodutíveis.” 

(BROUSSEAU, 1986, p. 3). Podendo levantar futuras hipóteses para futuras pesquisas.  
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Tal processo ocorre mediante a verificação, reformulação ou mesmo refutação da(s) 

hipótese (s) levantadas, e dos argumentos construídos durante o processo de validação interna 

da engenharia. “Na Engenharia Didática, a validação é essencialmente interna, fundada no 

confronto entre a análise a priori e a análise a posteriori.” (ARTIGUE, 1996, p. 197). Ainda 

concernente com Laborde (1997) “uma descrição genérica da classe ou das condutas e tipos de 

produção majoritárias na classe, estudo de sua evolução e verificação de sua adequação no que 

concerne ao esperado dos estudantes.” Diante disso, restringir-nos-emos a uma validação 

interna da sequência estruturada das atividades desenvolvidas, com o amparo da sequência 

didática. 

Seguindo os pressupostos de Artigue (1997), será feito um retorno as concepções 

motivadoras e a análise a priori, confrontando tais elementos com as observações e resultados, 

a fim de caracterizar o alcance ou não dos objetivos traçados e uma possível resposta a questão 

central de acordo com os objetivos. 

Primeiramente será feito uma apresentação das perspectivas e resultados, em seguida 

será apresentado as observações e caracterizações da pesquisa, concernentes com as etapas da 

ED que são: análise preliminar; concepção e análise a priori; experimentação; análise a 

posteriori e validação, em associação com a sequência didática, como metodologias de pesquisa 

e estudo respectivamente. 

Na análise preliminar foi realizado uma pesquisa bibliográfica, em livros de HC e 

artigos que trouxessem elementos relativos à evolução histórica, epistemológica e didático-

metodológica sobre a formação inicial de professores de física. Onde também foi discutido 

sobre a didática das ciências e a didática da física na dimensão epistemológica, e na dimensão 

cognitiva, foi trabalhado o conceito de inércia e o contato dos alunos com a HC. Sendo assim 

alcançando o primeiro objetivo proposto neste trabalho.  

Na segunda etapa da ED, que é a concepção e análise a priori, balizados pelos resultados 

obtidos com as análises feitas na etapa anterior, e tendo como base a metodologia de ensino 

utilizada nesse trabalho, foram criadas sequências didáticas com textos e questionários, para 

assim trabalhar a origem do conceito da inércia. Sendo assim, satisfatoriamente alcançado o 

segundo e o terceiro objetivos deste trabalho, que seriam a apresentação da engenharia didática 

e a construção da sequência didática. Além de nos proporcionar toda estruturação à etapa de 

experimentação que destacaremos a seguir: 

Na terceira etapa da ED que é a experimentação, foi trabalhado com os alunos toda 

sequência didática elaborada pela professora/pesquisadora mediante os dados obtidos nas 
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etapas anteriores. Posteriormente aos momentos de experimentação, foi realizado um processo 

de organização e análise dos dados obtidos, constituindo a análise a posteriori. Sobre estes 

resultados, a seguir realizamos suas caracterizações de acordo com cada atividade. 

Na atividade 1 o questionário sobre o conceito de inércia (ver anexo), onde os alunos 

responderam a questões referentes a força e movimento, também confirmou a primeira hipótese 

suscitada, que seria de os alunos confundirem as forças atuantes em um corpo com o seu 

movimento. 

Na continuação da atividade 1 foi entregue o questionário epistemológico (ver anexo), 

e confirmando a hipótese suscitada nesta atividade, que seria a apresentação de dificuldades 

para identificar algumas características da Ndc, justamente, por a falta de estudo dessa área 

durante a vida escolar dos alunos. 

Na atividade 2 onde foi trabalhado com os alunos dois textos, onde é relatado utilizando 

a História da Ciência toda a evolução do conceito de inércia. Muitos deles relataram que nunca 

tinham ouvido falar no nome de alguns cientistas que encontraram no texto e que achavam que 

o conceito de inércia teria sido concebido apenas pôr as mãos de Newton e Descartes. Ainda 

foi relatado sobre a grande influência religiosa, política e cultural que sofrem os cientistas. 

Confirmando a hipótese suscitada nesta atividade, que seria de terem dificuldades na hora da 

resolução do questionários por justamente um déficit na interpretação dos textos. Nesse sentido, 

a professora/pesquisador realizou algumas intervenções e orientações aos alunos. 

Na atividade 3 foi trabalhado com os alunos o questionário final, que é o mesmo 

questionário inicial, só que agora os alunos possuem uma bagagem cognitiva maior, depois do 

trabalho com os textos e de algumas intervenções realizadas pela professora/pesquisadora. 

Confirmando a hipótese suscitada nesta atividade, muitos apresentaram uma melhora na 

compreensão do conceito de inércia, sendo o número de erros menores do que o inicial. 

Das análises realizadas anteriormente, de cada atividade, que como já destacamos, 

foram organizadas e aplicadas, fundamentadas na ED e na sequência didática; podemos afirmar 

que alcançamos o quarto objetivo específico da pesquisa relativo à aplicação de uma 

metodologia de ensino, que nos permitisse a organização de atividades que abordassem o 

conceito de inércia utilizando a História da Ciência voltadas a sala de aula, tendo em vista o 

estabelecimento ou formulação de definições. 
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Norteada pelos objetivos traçados na pesquisa, e seguindo as orientações didático-

metodológicas da ED e da Sequência Didática e para dar início a primeira etapa que é a análise 

preliminar, foi realizado uma busca na rede sobre artigos, dissertações e teses, que tratassem do 

assunto, porém o que foi encontrado na literatura foram obras que tratavam da ED sempre na 

área da matemática, pois se trata de uma engenharia elaborada por matemáticos para ser 

aplicada junto a didática da matemática. 

Durante a pesquisa não foi encontrado um só trabalho que relatasse a ED sendo 

trabalhada na área da física e principalmente com a formação inicial de professores de física.  

Então foi realizada uma pesquisa epistemológica sobre a Didática das Ciências e a 

Didática da Física, foi encontrado trabalhos de excelência sobre o assunto. 

Sendo que a dimensão epistemológica foram analisadas a didática das ciências e a 

didática da física, e na dimensão cognitiva foram analisadas as concepções prévias dos alunos 

sobre o conceito de inércia, como também as concepções prévias dos alunos sobre a História 

da Ciência.  

Assim, preliminarmente realizamos um levantamento bibliográfico em livros de HC e 

artigos que trouxessem elementos relativos à evolução histórica, epistemológica e didático-

metodológica sobre a formação inicial de professores de física.  

Desse levantamento, destacamos como referências iniciais, obras que discutem a 

formação inicial dos professores de física utilizando o ensino de História da Ciência em uma 

didática da física, numa perspectiva histórica, epistemológica e didático-metodológica, donde 

destacamos os estudos de: Nardi (2009), Bachelard (1938), Saito (2014), Martins (2009), 

Moreira (2007), Brousseau (1986), Matthews (1995), Vannucchi (1996), Silva; Martins (2009), 

Nardi e Almeida (2007); Alves (2017) dentre outros. 

Sobre o estudo realizado, salientamos que este nos permitiu a caracterização dos 

aspectos historiográficos e epistemológicos. Além de realizarmos, numa perspectiva de 

complementar a abordagem histórica, uma discussão de elementos, com caráter mais 

específico, que nos permitissem a caracterização da formação inicial dos professores de física 

e como os aspectos relevantes de cada artigo nos trouxe um norte para analisarmos nossa 

proposta.  

Ainda, do levantamento realizado, vale destacarmos que tratamos da Sequência Didática 

e da História da Ciência nessa formação inicial, e que tal estudo nos permitiu suscitar uma gama 

de relações entre a História da Ciência sendo utilizada em outras áreas do conhecimento como, 
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Biologia, Química e Matemática, desse levantamento feito pela autora percebeu-se uma 

heterogeneidade de como a HC estava sendo utilizada.  

Sobre as relações conceituais observadas destacamos que estas perpassam por níveis 

histórico, epistemológico e didático-metodológico, tanto na educação básica, quanto na 

superior, sendo estes perfeitamente discutíveis na graduação. Vale destacarmos nesse contexto 

que a HC se insere em outras áreas do conhecimento e pode ser trabalhada diante de várias 

vertentes. Tal organização nos permitiu alcançar nosso primeiro e segundo objetivos 

específicos. 

Na segunda etapa da pesquisa, com o objetivo de apresentar uma organização voltada 

ao ensino dos modelos observados, realizamos a concepção e análise a priori com a criação de 

uma sequência didática embasada nas informações obtidas na primeira etapa. Tal organização 

nos permitiu o alcance do terceiro objetivo específico. 

Sobre a concepção dessa sequência didática, vale salientar que a organização seguida 

apresenta uma concepção diferente de ensino, devido as hipóteses formuladas previamente 

sobre algumas variáveis. 

Da experimentação caracterizada como a terceira etapa da pesquisa, vale ressaltar que 

conseguimos a partir da aplicação, exploração e observação das respostas da sequência didática, 

como também das falas e das reações dos alunos diante do uso da História da Ciência na 

compreensão do conceito da inércia. Fazendo uma relação com o contexto histórico de toda a 

evolução do conceito, das influências religiosas, políticas e culturais sobre os cientistas, fazendo 

com que esses alunos tivessem contato com essa parte da história da física. 

Ainda sobre a sequência didática, destacamos que esta foi aplicada em sala de aula do 

curso de licenciatura em física, com os alunos que já estavam no estágio supervisionado, numa 

organização fundamentada nas orientações metodológicas da ED e da sequência didática que 

permitiram o estabelecimento ou a formulação de definições por parte dos sujeitos participantes 

do estudo, assim atingimos o nosso quarto objetivo específico. Sendo tais situações 

perfeitamente aplicáveis, não somente na graduação, mas também no ensino básico, com as 

devidas adaptações. 

Assim, do conjunto de resultados obtidos, salientamos que sua compilação e validação, 

foram realizadas nas etapas de análise a posteriori e validação, configurando a quarta etapa da 

pesquisa, na qual podemos analisar e validar através dos resultados, as hipóteses didáticas a 

seguir, relativas a cada situação de ensino. Das quais destacamos os seguintes resultados: 
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Na atividade 1 o questionário sobre o conceito de inércia, onde os alunos responderam 

a questões referentes a força e movimento, no qual confundirem as forças atuantes em um corpo 

com o seu movimento. Onde no questionário inicial ficou evidente o maior número de respostas 

erradas, mas isso foi revertido na atividade 3, como será descrita na ordem. 

Na continuação da atividade 1 foi entregue o questionário epistemológico, onde se 

apresentou uma dificuldade enorme para identificarem algumas características da Ndc, 

justamente, por a falta de estudo dessa área durante a vida escolar.  

Na atividade 2 onde foi trabalhado com os alunos dois textos, onde é relatado utilizando 

a História da Ciência toda a evolução do conceito de inércia. Muitos deles relataram que nunca 

tinham ouvido falar no nome de alguns cientistas que encontraram no texto e que achavam que 

o conceito de inércia teria sido concebido apenas pôr as mãos de Newton e Descartes. Ainda 

foi relatado sobre a grande influência religiosa, política e cultural que sofrem os cientistas. A 

dificuldade apresentada na hora da resolução do questionários por justamente um déficit na 

interpretação dos textos. O que ajudou bastante na interpretação das questões tanto de força e 

movimento, quanto do questionário final sobre a Ndc. 

Na atividade 3 foi trabalhado com os alunos o questionário final, que é o mesmo 

questionário inicial, só que agora os alunos possuem uma bagagem cognitiva maior, depois do 

trabalho com os textos e de algumas intervenções realizadas pela professora/pesquisadora, 

muitos apresentaram uma melhora na compreensão do conceito de inércia, sendo o número de 

acertos maiores dentre todas as atividades aplicadas. Ficou evidente que a sequência didática 

ajudou aos alunos a entenderem melhor o conceito de inércia. 

Desta forma, vale destacarmos do conjunto de resultados anteriores, que todos foram 

condizentes com as hipóteses levantadas previamente no momento da concepção da sequência 

didática. Tais hipóteses foram satisfatoriamente validadas ao final da análise e avaliação dos 

resultados. 

Doravante as etapas de estruturação da pesquisa: fundamentação histórica e 

epistemológica da física, concepção e elaboração da sequência didática, experimentação, 

análise e validação dos resultados, nos deram subsídios a considerarmos que conseguimos com 

a pesquisa: 

 Ampliar a discussão sobre uma didática da física, como também sobre a 

formação inicial dos professores de física. 

 Fazer uma relação da História da Ciência com o conceito de inércia, e mostrar 

que esse tipo de metodologia pode melhorar a formação dos professores de física. 
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 Utilizar a ED de formação que foi criada para o uso na didática da matemática, 

mostrar que esta metodologia é interdisciplinar e que pode ser utilizada em qualquer área. 

 Evidenciar que distintamente das concepções que costumam dominar o locus 

acadêmico, dando conta de episódios da História da Física, exploramos ideias e concepções que 

retratam e evidenciam a evolução progressiva de um conceito até os dias atuais. 

 Modificar a concepção dos licenciandos de uma ciência linear, e que esta não 

sofre influência de fatores externos. 

 Criar uma sequência didática com base na História da Ciência e mostrar que esta 

pode ser utilizada tanto no locus acadêmico, quanto na educação básica, com as adaptações 

concernentes a cada nível escolar. 

 Proporcionar aos licenciandos uma visão diferente e alternativa do uso de 

ferramentas metodológicas, para ensinar os conceitos de uma forma mais crítica e verdadeira. 

Fundamentados nas considerações anteriores, destacamos que estas apresentam 

elementos suficientes à caracterização do alcance do objetivo geral da pesquisa na medida em 

que conseguimos aplicar a ED na formação inicial dos professores de física, embasados na 

História da Ciência para elaborar uma sequência didática para a compreensão do conceito de 

inércia. 

A finalidade foi também de contribuir para o ensino de física aspecto conceitual e fazer 

essa análise na formação inicial de professores de física, como também, permitir a inserção da 

História da Ciência, além de contribuir com a produção de material para o aluno, abordando o 

desenvolvimento histórico do conceito de inércia. 
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Engenharia Didática Segunda Geração: Um 

referencial para uma ação investigativa na 

formação inicial dos Professores de Física 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 

 

 

Prezado (a) aluno(a),  

 

Pedimos a colaboração no preenchimento dos instrumentos que são partes integrantes de 

uma pesquisa que visa fundamentar a dissertação do Programa de Pós Graduação em Ensino 

de Ciências e Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

(PGECM/IFCE). Pedimos a sua autorização para que os dados aqui fornecidos possam ser 

utilizados na dissertação e futuras publicações. O anonimato dos sujeitos da pesquisa é 

garantido pela pesquisadora.  

 

Nome completo:_______________________________________________________ 

 

Curso:_______________________________________Semestre:________________ 

 

Instituição:___________________________________________________________ 

 

 

Obrigada por ter dedicado seu tempo e interesse em participar da pesquisa.  

 

 

 

 

Cordialmente,  

 

 

Alline de Alencar Macedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

Questionário Epistemológico 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

– Campus Fortaleza  

Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e 

Matemática   

Ensino de Física  

Professora Orientadora: Cleide Barroso 

Mestranda: Alline de Alencar Macedo 

 

Este questionário faz parte de uma pesquisa do Mestrado em Ensino de Ciências e 

Matemática, do IFCE campus Fortaleza. Escreva no verso da página se o espaço em branco for 

insuficiente, o objetivo deste questionário é obter informações sobre a visão didático-

epistemológica dos licenciandos do curso de física da Universidade Regional do Cariri em 

relação ao conceito de inércia. 

 

 

1. Durante o ensino médio um dos conteúdos contemplados é as Leis de Newton, onde se 

estuda o conceito da inércia, e agora no ensino superior também se estuda o mesmo 

conceito. Na sua opinião houve alguma diferença na abordagem do conteúdo, na 

metodologia utilizada e na sua compreensão desse conceito nessas respectivas épocas? 

Se sim, porque? Se não, porque? 

 

2. Na matriz curricular do curso de licenciatura em física da URCA – Universidade 

Regional do Cariri, existe uma disciplina de didática da física ou é didática geral? 

 

3. Na sua opinião haverá alguma falha na formação como futuro professor de física caso 

não tenham tido a disciplina de didática da física? Se sim, porque? Se não, porque? 

 

4. Na sua opinião qual a importância das disciplinas científicas e das disciplinas 

pedagógicas em um curso de licenciatura? E qual delas você acha mais importante para 

uma boa formação? 

 

 

5. Pedir aos licenciandos que elaborem uma sequência didática sobre o conceito de inércia, 

destinada à 1ª série do Ensino Médio. Pergunta seria: Imagine que você tenha que 

preparar uma aula de física sobre este determinado assunto. Apresente aqui, em forma 

de texto, a sequência desta aula, explicitando: o conteúdo a ser trabalhado, o público 

alvo, o tempo necessário para trabalhar este conteúdo, o objetivo de ensinar este 

conteúdo, a metodologia para condução das atividades e a forma de avaliação. 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

Questionário Inicial 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – Campus Fortaleza  

Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática   

Ensino de Física  

Professora Orientadora: Cleide Barroso 

Mestranda: Alline de Alencar Macedo 

 

Caro Aluno(a),  

 

Este questionário faz parte de uma pesquisa do Mestrado em Ensino de Ciências e 

Matemática, do IFCE campus Fortaleza. Escreva no verso da página se o espaço em branco for 

insuficiente, assinalando os itens correspondentes. Na parte III deste questionário objetivamos 

colher sua opinião sobre alguns aspectos relativos à Ciência. Salientamos que a Ciência da qual 

tratamos aqui se refere à área de Ciências Naturais, de modo que as suas respostas devem 

remeter-se somente a esta área. 

Agradecemos antecipadamente a sua importante colaboração. 

 

 

PARTE I 

 

1. Nome: __________________________________________________________ 

 

2. Curso: ( ) Física Licenciatura ( ) Física Bacharelado ( ) Outro: ___________ 

 

3. Período: _______________________ 

 

4. Ano de Ingresso: ________________ 

 

5. Idade:______________ 

 

6. Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino 

 

7. Possui experiência docente? ( ) Sim ( ) Não 

 

Em caso afirmativo, informe: 

 

Série(s) ou ciclo(s) em que atua/atuou _________________________________ 

 

Tempo de experiência em sala de aula __________________ 

 

8. Durante seu ensino médio, você teve algum contato com a História da Física (nas 

aulas ou nos livros didáticos)? 

Em caso afirmativo: o que você estudou? Qual a sua opinião sobre essa 

experiência/abordagem? 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

PARTE II 
 

As questões 1, 2, 3 e 4 referem-se ao seguinte enunciado: 

 

Um garoto lança verticalmente para cima uma pequena bolinha. Os pontos A, B e C identificam 

algumas posições da bola após o lançamento (quando não existe mais o contato entre a mão do 

garoto e a esfera). Despreze a resistência do ar. As questões a seguir referem-se a representação 

da velocidade da esfera e da ação da(s) força(s) sobre a mesma. 

Fonte: Livro Didático Público/SEED 

 

 

1) Selecione, dentre as alternativas abaixo, a que melhor representa a ação da(s) força(s) 

no ponto A, quando a esfera está se deslocando para cima. 

 

 

a)              b)               c)              d)                e)             Iguais 

 

 

 

2) Selecione, dentre as alternativas abaixo, a que melhor representa a ação da(s) força(s) 

no ponto B, na posição da altura máxima. 

 

 

a)               b)         Iguais   c)             d)             e)            Nula 

 

 

 

3) Selecione, dentre as alternativas abaixo, a que melhor representa a ação da(s) força(s) 

no ponto C, quando a esfera está se deslocando para baixo. 

 

a)         b)              c)                 d)          Nula    e)  

           

B) Altura 

Máxima 

A) Subida C) Descida 



 
 

 
 
 

 

4) No ponto B, onde a altura é máxima, qual alternativa representa melhor a velocidade da 

esfera? 

 

 

 

a)              b)              c)               d)             e)            Nula 

 

 

 

Um jogador de futebol chuta uma bola, que descreve a trajetória indicada na figura a seguir. 

Sendo B o ponto mais alto da trajetória e considerando-se desprezível a resistência do ar, 

analise as questões 5, 6 e 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://fisicaevestibular.com.br/Universidades2013/UNB13.htm 

 

5) Assinale a alternativa que representa a(s) força(s) sobre a bola no ponto A. 

 

 

a)                 b)                    c)                    d)              e)  

 

 

 

 

6) Assinale a alternativa que representa a(s) força(s) sobre a bola no ponto B. 

 

 

                                                   

a)             b)               Iguais      c)                     d)                       e)  

 
 

 

7) Assinale a alternativa que representa a(s) força(s) sobre a bola no ponto C. 

 

 

a)                   b)            c)                    d)               e)  



 
 

 
 
 

 

 

 

8) A figura abaixo mostra uma superfície inclinada, uma esfera é abandonada do repouso 

em A e desloca-se sobre a superfície AO. Levaremos em consideração que todas as 

superfícies estão perfeitamente polidas e que a esfera desliza perfeitamente sem atrito. 

Despreze a resistência do ar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Fig. A 

a) Indique, na figura acima, a altura máxima atingida pela bola ao subir pelo plano OB. 

 

Considere, agora, que o plano ascendente seja gradualmente reduzido formando os planos OC 

(Fig. b) e OD (Fig. c) representados logo abaixo: 

 

 

 

 

 

  

                              Fig. B                                                                       Fig. C 

b) Qual a altura máxima atingida pela esfera em cada uma das situações ilustradas 

acima. Indique nas figuras e justifique sua resposta. 

c) O que aconteceria se tirássemos um dos planos ascendente, e colocássemos uma reta, 

a esfera após atingir o ponto O e se deslocasse no sentindo OE (Fig. d)? Lembre-se 

que não há dissipação. Explique sua resposta. 

 

A 

 

 

 

A 

O 

B 

A 

O 

B A 

O 

B C 
D 

 

O 
E 

Fig. D 



 
 

 
 
 

 

 

A figura abaixo representa 

uma pessoa em um vagão de 

um trem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/1827860/ 

 

Imagine que o trem está parado em relação a estação. Deixa-se cair uma bola de 

chumbo do alto do teto - ponto O. Nesse caso, ela cairá ao pé do passageiro que se encontra no 

centro do vagão - ponto Q. Quando o trem se afastar da estação (movimento para esquerda), 

com velocidade constante, e desprezada a resistência do ar, se a mesma bola for abandonada do 

mesmo ponto O, em que ponto cairá? Justifique a sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O E 

Fig. D 

Estação de Trem 

O 

Q P R 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

PARTE III 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – Campus Fortaleza  

Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática   

Ensino de Física  

Professora Orientadora: Cleide Barroso 

Mestranda: Alline de Alencar Macedo 

 

1. Qual ou quais finalidade(s) tem a ciência, no seu ponto de vista? 

2. Para você, o que ciência? e o que a diferencia a de outras formas de conhecimento, 

como a religião ou a filosofia, por exemplo? 

3. Em sua opinião, os conhecimentos científicos (leis, princípios, teorias) uma vez 

estabelecidos são definitivos? Justifique sua resposta. 

4. O método científico costuma ser descrito pelas seguintes etapas: observação de 

fenômenos naturais, formulação de hipótese explicativa, teste da hipótese através de 

experimentos, modificação da hipótese em caso de falha nos testes ou, em caso de validação 

desta, a elaboração de uma teoria. Em sua opinião, esse é o método a ser seguido para se 

produzir conhecimento científico? Justifique a sua resposta seja ela afirmativa ou não. 

5. Sobre fatores que podem influenciar a prática científica, em sua opinião: 

a) O contexto histórico e social são fatores de influência? Justifique e dê um exemplo 

que reforce a sua opinião. 

b) Fatores como crenças pessoais, posições morais, religiosas, políticas etc. podem 

influenciar esse desenvolvimento? Justifique e dê um exemplo que reforce a sua opinião. 

6. Quando cientistas diferentes observam o mesmo conjunto de dados, eles chegam às 

mesmas conclusões (mesmos modelos, leis ou teorias)? Justifique sua resposta. 

7. Uma importante teoria estudada na física é a Teoria da Relatividade Restrita. Nela, 

Einstein postula que a velocidade da luz, no vácuo, é constante e independente da fonte. 

Também postula a validade das mesmas leis físicas independentemente do referencial inercial. 

Esta teoria é aceita pela comunidade científica e os resultados de diversos experimentos estão 

de acordo com ela. Você acredita que a Teoria da Relatividade Restrita pode sofrer mudanças, 

futuramente? Ela pode perder a validade? Comente. 

8. Durante o assunto de gravitação universal estudamos vários tipos de modelos 

planetários, desde os gregos até Newton. Na sua opinião, existe um modelo mais correto que o 

outro? Justifique sua resposta. 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

               PARTE IV 
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1. Qual ou quais finalidade(s) tem a ciência, no seu ponto de vista? 

2. Para você, o que ciência? e o que a diferencia a de outras formas de conhecimento, 

como a religião ou a filosofia, por exemplo? 

3. Em sua opinião, os conhecimentos científicos (leis, princípios, teorias) uma vez 

estabelecidos são definitivos? Justifique sua resposta. 

4. O método científico costuma ser descrito pelas seguintes etapas: observação de 

fenômenos naturais, formulação de hipótese explicativa, teste da hipótese através de 

experimentos, modificação da hipótese em caso de falha nos testes ou, em caso de validação 

desta, a elaboração de uma teoria. Em sua opinião, esse é o método a ser seguido para se 

produzir conhecimento científico? Justifique a sua resposta seja ela afirmativa ou não. 

5. Sobre fatores que podem influenciar a prática científica, em sua opinião: 

a) O contexto histórico e social são fatores de influência? Justifique e dê um exemplo 

que reforce a sua opinião. 

b) Fatores como crenças pessoais, posições morais, religiosas, políticas etc. podem 

influenciar esse desenvolvimento? Justifique e dê um exemplo que reforce a sua opinião. 

6. Quando cientistas diferentes observam o mesmo conjunto de dados, eles chegam às 

mesmas conclusões (mesmos modelos, leis ou teorias)? Justifique sua resposta. 

7. Uma importante teoria estudada na física é a Teoria da Relatividade Restrita. Nela, 

Einstein postula que a velocidade da luz, no vácuo, é constante e independente da fonte. 

Também postula a validade das mesmas leis físicas independentemente do referencial inercial. 

Esta teoria é aceita pela comunidade científica e os resultados de diversos experimentos estão 

de acordo com ela. Você acredita que a Teoria da Relatividade Restrita pode sofrer mudanças 

futuramente? Ela pode perder a validade? Comente. 

8. Qual sua opinião sobre a importância do uso da História da Ciência no ensino de 

Física? Qual sua visão sobre o conceito de inércia antes da História da Ciência e depois do uso 

da História da Ciência? 

 



 
 

 
 
 

 

                                      Questionário do Texto I 

 

As questões propostas abaixo abordam concepções relacionadas ao texto. O questionário deve 

ser respondido em uma folha à parte e entregue ao professor. 

 

1.  A física de Aristóteles pode ser considerada como uma física não-inercial? Em caso 

de sim ou não justifique sua resposta. 

2. Os pensadores adotam seus pressupostos teóricos influenciando assim a maneira 

como eles descrevem a natureza. Para confirmar essa afirmação cite uma passagem do texto. 

Justifique sua escolha. 

3. Baseado no texto: pode-se afirmar que só existe uma única teoria do impetus? A física 

do impetus é uma física inercial? 

4. De acordo com sua opinião, você acha que existe desentendimento entre os cientistas? 

Em caso afirmativo, cite um exemplo que não se encontre no texto. 

5. Durante o texto foi dissertado sobre o movimento de um projétil por Aristóteles e por 

impetus de formas diferentes. 

a) Qual a principal diferença entre essas explicações? 

b) Em sua opinião, o que essa diferença nos mostra sobre o desenvolvimento do 

conhecimento cientifico? 

c) Atualmente às explicações sobre o movimento dos corpos se diferencia das 

explicações de Aristóteles e impetus. Você acredita que algo semelhante pode ocorrer nos dias 

atuais sobre um novo conceito? Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

Questionário do Texto II 

 

As questões propostas a seguir retomam o texto. 

O questionário deve ser respondido em uma folha à parte e entregue ao professor. 

 

1. Identifica-se, no decorrer do texto, a ideia de que fatores externos à ciência tiveram influência 

para seu desenvolvimento? Na sua opinião isso ocorre hoje em dia? Justifique cada uma das 

perguntas. 

 

2. A construção do conceito de inércia foi composto por várias contribuições de cientistas. Qual 

a contribuição de Galileu na construção desse conceito? 

 

3. Um homem, no interior de um elevador, está jogando dardos em um alvo fixado na parede 

interna do elevador.  Inicialmente, o elevador está em repouso, em relação à Terra, suposta um 

Sistema Inercial e o homem acerta os dardos bem no centro do alvo. Em seguida, o elevador 

está em movimento retilíneo e uniforme em relação à Terra. Se o homem quiser continuar 

acertando o centro do alvo, como deverá fazer a mira, em relação ao seu procedimento com o 

elevador subindo e com o elevador descendo?  

 

4. Na sua opinião o uso da História da Ciência nos textos I e II ajudaram a compreender melhor 

o conceito de inércia?  

 

5. Quão relevante você acha uso da História da Ciência para explicar o conceito aos alunos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS    MATEMÁTICA 

ENSINO DE FÍSICA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO DE LIVRE E ESCLARECIDO 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa ENGENHARIA DIDÁTICA DE 

SEGUNDA GERAÇÃO: UM REFERENCIAL PARA AÇÃO INVESTIGATIVA NA 

FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES DE FÍSICA, a responsabilidade da 

pesquisadora ALLINE DE ALENCAR MACEDO, a qual pretende utilizar a Engenharia 

Didática de Formação para analisar uma sequência didática que utiliza a História da Ciência 

(HC) mostrando e evolução epistemológica do conceito de inércia como uma estratégia 

didático-metodológica. Sua participação é voluntária e se dará por meio de um curso de 32 

horas sobre História do Conceito de Inércia sob a condição de participar do curso de forma 

dialógica e responder questionários acerca da temática abordada através da Engenharia 

Didática. Se você aceitar participar, estará contribuindo para esclarecer e discutir metodologias 

viáveis em que a HC faça a mediação do conhecimento físico sistematizado. Se depois de 

consentir em sua participação o Sr (a) desistir de continuar participando, tem o direito e a 

liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da 

coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr (a) não 

terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa 

serão analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. 

Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com a pesquisadora no 

endereço eletrônico allinemiague@gmail.com ou pelo telefone (88) 9.9939-6056. 

ConsentimentoPós–Informação Eu,__________________________________________, fui 

informado sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e 

entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou 

ganhar nada e que posso sair quando quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão 

ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 

 

________________________             ________________________            Data: ___/ ____/ __ 

Assinatura do Colaborador                  Assinatura do Pesquisador 

 

 


