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RESUMO
O presente artigo apresenta os resultados das contribuições de algumas atividades planejadas a partir de uma proposta
pluralista para a formação de professores de Física que envolveram a prática reflexiva, o lúdico e o uso de tecnologias
visando à formação de um professor de Física dinâmico, interativo, participativo e reflexivo. A pesquisa caracterizou-se
como Pesquisa Qualitativa e a coleta de dados ocorreu por meio do memorial entregue no final da disciplina com as
reflexões dos alunos sobre o processo vivenciado. A metodologia utilizada na análise dos memoriais foi a Análise de
conteúdo de Bardin. Os resultados mostraram que as atividades cumpriram com seus objetivos, levando os licenciandos
a refletirem sobre a sua atuação, sobre os recursos produzidos e a utilização deles em sala de aula. Também houve
melhora significativa na participação durante os debates, assim como passaram a ser mais dinâmicos ao longo do
período da disciplina.

PALAVRAS-CHAVE: Estágio supervisionado; Formação inicial de professores; Perfil do professor.

1 INTRODUÇÃO

Há  várias  pesquisas  indicando  problemas  nas  disciplinas  pedagógicas  dos  cursos  de
Licenciatura em Física, os quais acabam por propiciar uma formação inicial pouco efetiva (Abib,
2002; Camargo e Nardi, 2006; Araújo, 2009; Barcellos e Kawamura, 2009; Cortela e Nardi, 2009;
Leodoro e Tedeschi, 2009; Ramos e Benetti, 2009; Camargo et al., 2012). 

Ainda  relacionado  a  esses  problemas,  podemos incluir  a  estrutura  pedagógica  dos cursos
como um fator relevante para essa dissociação entre a formação científica e a formação pedagógica.
Abib (2002), destaca que

(...)  a  organização  curricular  tradicional  ainda  presente  na  grande  maioria  dos  cursos  de
Licenciatura  das  universidades  brasileiras  pressupõe  que,  após  a  “aquisição”  dos
conhecimentos teóricos fundamentais, a prática, vista como uma aplicação destes, garantiria o
aprender a ensinar (p.188).

Isso é importante porque a principal consequência é a “pequena (ou nenhuma) utilização de
propostas  de  ensino  veiculadas  nesse  tipo  de  disciplina  pelos  professores  iniciantes,  quando
ingressam efetivamente em seu trabalho docente (Abib, 2002, p.189)”. Para a autora, grande parte
desse problema pode ser atribuída à inadequação dos programas de formação de professores, pois
nesses há um

(...) enorme distanciamento entre o que é proposto pelos “especialistas” e o que efetivamente é
viável para os professores, dadas as suas condições efetivas de conhecimentos, habilidades e
aos contextos escolares nos quais atuam. Um dos aspectos desse distanciamento reside no
pressuposto dos programas tradicionais de formação de professores que se voltariam para a
formação mais de técnicos do que de educadores, implícita na relação subjacente à maneira
usual  de  ensino  dos  futuros  professores,  que  se  caracteriza  pelos  que  produzem  os
conhecimentos sobre o ensino e os que aplicam (ou poderiam aplicar) nas escolas (Abib, 2002,
p.189-190).
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A questão que fazemos diante desse cenário é: podemos oferecer uma formação a partir de
um  novo  perfil  de  professor  que  possa  enfrentar  os  principais  problemas  na  sala  de  aula?
Entendemos que sim.

O professor em formação precisa entender que a docência é um processo dinâmico, vivencial
e muito mais complexo do que um simples treinamento para a docência. A formação inicial é o ponto
de partida, mas o final do curso não é o término da formação. A maior parte da experiência adquirida
pelo professor vem da vivência da atuação em sala de aula.

Uma formação mais  coerente  com as necessidades atuais  precisa favorecer  uma atuação
crítica, reflexiva e a socialização do conhecimento. Segundo os PCN,

(...) além de uma formação inicial consistente, é preciso considerar um investimento educativo
contínuo e sistemático para que o professor se desenvolva como profissional de educação. O
conteúdo  e  a  metodologia  para  essa  formação  precisam  ser  revistos  para  que  haja
possibilidade de melhoria do ensino. A formação não pode ser tratada como um acúmulo de
cursos e técnicas, mas sim como um processo reflexivo e crítico sobre a prática educativa.
Investir  no  desenvolvimento  profissional  dos  professores  é  também intervir  em suas  reais
condições de trabalho (BRASIL, p. 25, 1997).

Corroborando os PCNs, Libâneo (2011) também indica essa mudança no perfil dos professores
ainda nas universidades:

(...)  novas  exigências  educacionais  pedem às  universidades  um novo  professor  capaz  de
ajustar sua didática às novas realidades da sociedade, do conhecimento, do aluno, dos meios
de  comunicação.  O novo  professor  precisaria,  no  mínimo,  de adquirir  sólida  cultura  geral,
capacidade de aprender a aprender, competência para saber agir na sala de aula, habilidades
comunicativas,  domínio  da  linguagem informal  e  dos  meios  de  informação,  habilidade  de
articular as aulas com as mídias e as multimídias (p.29-30).

O professor precisa conhecer e saber usar também várias metodologias e recursos de ensino
(experimentos, tecnologia, vídeos, simulações, animações, jogos, textos, tirinhas, sites, fotografias
etc.), diversificando suas aulas e o modo de ensinar. Com isso, ele maximiza as chances de uma
aprendizagem efetiva para o grande número de alunos em sala de aula.  O contato com essas
metodologias e com esses recursos de ensino deve acontecer ainda na formação inicial. Essa é a
ideia básica da proposta do Pluralismo Metodológico, que nasce a partir da crítica ao uso de uma só
metodologia  em sala  de  aula.  Essa  prática  “mono-metodológica”  é  criticada  porque  dificilmente
consegue alcançar todos os alunos em sala de aula. Nesse ambiente, cada um com sua experiência
única de vida e também forma única de agir e pensar torna o ensino-aprendizagem extremamente
complexo. O objetivo essencial da proposta 

(...)  não  é  o  de  substituir  um conjunto  de  regras  por  outro  conjunto  do mesmo tipo,  mas
argumentar no sentido de que todos os modelos e metodologias, inclusive as mais óbvias, têm
vantagens e restrições. A inspiração da abordagem pode ser atribuída diretamente às ideias do
pensador  Feyerabend (1989).  Da  mesma forma que esse autor  defende uma metodologia
pluralista  para  o  desenvolvimento  científico,  denominada  de  anarquismo  epistemológico,
paralelamente imaginamos que, em virtude da complexidade das variáveis envolvidas numa
sala  de  aula,  o  mecanismo  de  ensino-aprendizagem  é  capaz  de  ser  convenientemente
equacionado  quando  uma  prática  instrucional  pluralista  estiver  em jogo  (Laburu,  Arruda  e
Nardi, 2003, p.251).
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Essa  proposta  pluralista  é  a  que  melhor  se  enquadra  no  perfil  de  metodologia  voltada
especificamente para a formação pedagógica, na qual transpomos para a formação do professor de
Física, que pretendemos alcançar. 

Sabe-se  que  todas  as  metodologias  ou  práticas  a  disposição  dos  professores  tem suas
vantagens  e  desvantagens,  por  isso  uma  formação  pedagógica  que  priorize  o  contato  dos
professores  em formação  com várias  metodologias  e  recursos  dá  a  esses  futuros  professores
melhores condições de conseguir criar um ambiente verdadeiro de aprendizagem significativa.

Precisamos  de  um  novo  perfil  de  professor  que  consiga  interagir  e  gerar  interesse  e
participação  dos  alunos  no  conteúdo  abordado.  Dessa  forma,  temos  o  objetivo  de  formar  um
professor com um perfil dinâmico, reflexivo e interativo. Para alcançar esse objetivo, propomos uma
formação docente que incorpore uma prática pluralista na qual os licenciandos são estimulados a
produzir e usar diversos recursos de ensino na sala de aula, sempre refletindo sobre suas atuações
e os resultados de suas práticas.

Este trabalho é parte do resultado de uma pesquisa realizada para a obtenção do título de
doutorado no ano de 2013, onde a proposta foi investigar as contribuições que algumas atividades
trabalhadas  com  licenciandos  da  disciplina  Estágio  Supervisionado  em  Física  II,  do  curso  de
Licenciatura em Física de uma instituição público de Ensino Superior no ano de 2012, poderiam
gerar para proporcionar uma formação pluralista do professor de Física. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada com 6 alunos do terceiro ano do curso de Licenciatura em Física de
uma instituição pública de Ensino Superior, na disciplina de Estágio Supervisionado em Física II, no
segundo semestre do ano de 2012. Todos os alunos matriculados na disciplina participaram da
pesquisa.

A essência dessa pesquisa foi mostrar que uma abordagem pluralista voltada para o uso e
produção de recursos de ensino nas disciplinas de Estágio Supervisionado em Física é promissora
para que os professores em formação adquiram características reflexivas, dinâmicas e experiências
diversificadas.

Nosso objetivo consistiu em analisar as atividades que foram propostas na disciplina e as
reflexões dos alunos sobre essas atividades,  optando para isso, pela pesquisa qualitativa.  Essa
modalidade de pesquisa pode fornecer profundidade suficiente em sua análise, para descobrir as
variáveis não mensuráveis que moldam essas opiniões e suas ações. Para Suassuna (2008, p.348),
[...] “a pesquisa qualitativa responde a questões particulares, enfoca um nível de realidade que não
pode ser quantificado e trabalha com um universo de múltiplos significados, motivos, aspirações,
crenças, valores e atitudes”. [...]

Para a coleta de dados nesta investigação, utilizamos o memorial que todos os licenciandos
entregaram  ao  final  do  semestre,  o  qual  constituiu  uma  das  avaliações  da  disciplina.  Nesse
memorial,  cada um descreveu brevemente as atividades executadas, refletindo sobre cada uma
delas e também sobre a disciplina estágio como um todo. Escolhemos o memorial como instrumento
principal de coleta de dados na pesquisa por acreditar que ele nos oferece mais informações e de
melhor  qualidade  e  pela  reflexão  que  ele  propicia  ao  licenciando  sobre  a  vivência  prática  na
disciplina.

A metodologia escolhida para a análise dos memoriais foi a Análise de Conteúdo proposto por
Bardin (1977), aplicando o critério de categorias temáticas. O objetivo desse método de análise é o
de identificar unidades de sentidos imersas no texto a ser analisado, para assim, obter indicadores
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úteis para a pesquisa e, a partir  desses indicadores, buscar desvelar as essências que possam
trazer à luz o fenômeno sob investigação.

2.1 ATIVIDADES PROPOSTAS

Na disciplina de Estágio Supervisionado em Física II,  foram trabalhadas cinco atividades,
assim  distribuídas:  Mapas  conceituais;  Física  do  cotidiano;  Experimentos  e  textos;  Jogos;
Simuladores  e  Vídeos.  Como  este  é  um  espaço  limitado  para  apresentação  do  trabalho,
apresentaremos as análises de somente duas das cinco atividades, são elas: Física do Cotidiano e a
de Jogos no Ensino de Física e de Astronomia. Elas foram escolhidas por se destacarem mais em
relação as outras atividades.

Em relação à atividade da Física do Cotidiano, buscou-se desenvolver a habilidade escrita, a
linguagem científica  e  sua  transposição.  Inicialmente,  foi  abordada  a  relação  da  Física  com o
cotidiano das pessoas por meio de textos e de vídeos. Após a discussão sobre o tema, sobre os
textos lidos e sobre os vídeos assistidos, os licenciandos foram instruídos a produzirem cinco ou
mais  textos  curtos,  abordando  conceitos  da  Física  no  cotidiano  das  pessoas,  utilizando  uma
linguagem leiga e didática a partir de uma pergunta. Por exemplo: “Por que as estrelas piscam?";
“Por que o céu é azul?”; “Por que o leite derrama ao ferver e a água não?”, entre outras. A partir da
pergunta norteadora, que se tornou o título, elaborou-se o texto, que era a resposta à pergunta e,
sempre  que  possível,  deveria  conter  imagens  para  auxiliar  a  ilustrar  os  conceitos  específicos
daquele assunto. Após a apresentação de cada texto, realizou-se uma análise ressaltando os pontos
positivos, as críticas e comentários em geral sobre os mesmos e instruções para correções.

A atividade de Jogos no ensino de Física, iniciou-se com uma abordagem da questão do
lúdico e da produção e utilização de jogos no ensino de Física e de Astronomia. Para entender a
dinâmica de um jogo educativo, foram disponibilizados para os licenciandos alguns jogos de Física e
de Astronomia para serem jogados. Após os jogos, discutiu-se o potencial deles como recurso de
ensino. A atividade proposta foi que os licenciandos, separados em grupos, elaborassem um jogo
didático que envolvesse conteúdos de Física e/ou Astronomia. Esses jogos posteriormente foram
jogados e analisados em sala de aula.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa de doutorado no qual esse trabalho é baseado apresenta a análise completa de
todas as atividades propostas, aqui, serão apresentados somente a parte principal da análise das
atividades da Física do Cotidiano e dos Jogos no ensino de Física.

A  análise  foi  organizada  atribuindo-se  a  cada  licenciando  participante  da  pesquisa  a
denominação  de  uma  letra  de  A  ate  F  e  também a  cada  unidade  de  registro  identificada  um
correspondente  numérico  (1,2,3,  ...)  na  ordem  em  que  elas  são  encontradas  nos  respectivos
memoriais. Exemplo: D10 é a décima unidade de registro extraída do memorial do licenciando D.

3.1 A FÍSICA DO COTIDIANO – CATEGORIA: REFLEXÃO SOBRE A ATIVIDADE

Nessa categoria, agrupamos as reflexões dos licenciandos sobre a atividade proposta. Foram
indicados pontos relevantes mencionados por eles.

A5: A atividade que se encerou foi muito produtiva, pois tiveram muitos temas interessantes e
que a maioria nunca havia parado para pensar como explicar tal fenômeno fisicamente e ainda
mais de forma simples. Apesar disso, foi uma atividade muito demorada, fazendo com que, nos
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últimos textos, já estivéssemos cansados de analisar e perceber sempre o mesmo padrão nos
erros cometidos. Porém essa análise detalhada foi uma das partes importantes desse trabalho.
C6:  Essa atividade foi  muito boa porque vimos como estava nossa escrita,  aprendemos a
trabalhar com linguagens diferentes, porque tinhamos que responder as perguntas, escrever
nossos textos, com uma linguagem simples, não podiamos colocar palavras complicas, pois
tinhamos que pensar na pessoa estivesse lendo. E os temas escolhidos foram temas muito
bons e que despertam curiosidade.
D3:  Esta  atividade  foi  muito  boa,  adorei  faze-la,  pois  ela  explora  muito  a  forma  com que
devemos tratar as coisas para explicar algo a alguém que não conhece nada sobre física, pois
nós que estudamos temos uma palavreado muito comum entre nós, mas para outras pessoas
acaba complicando muito.
E2: (...) nós gostamos bastante, ressaltamos a importância de se escrever e falar sobre física
de  forma  que  pessoas  de  qualquer  público  possam  compreender,  acredito  que  nos  dois
primeiros anos de graduação nós somente aprendemos física, mas não fazemos muita idéia de
como explicar isso para alguém, como por exemplo um parente nosso, então, esta atividade
serviu como parte introdutória nesta questão.
F2: Essa atividade se mostrou bem interessante, pois pudemos discutir sobre os erros de cada
pessoa, sobre a formatação, erros gramaticais e principalmente, pudemos ver o quão difícil é
escrever algo sem linguagem técnica de que você sabe para uma pessoa que não sabe (...).

Para essa atividade, esperávamos que eles apresentassem algumas características, como as
expostas por Salem & Kawamura (1996 apud ASSIS, 2005) as quais consideramos ser adequadas
ao nosso objetivo:

* ser conceitual/qualitativo, bem como formal/quantitativo;
* trabalhar os “comos” e os “porquês”;
* tratar o conhecimento com sentido/relação com a “vida real”;
*  explorar  questões  atuais,  estimulando  a  curiosidade,  observação  e  reflexão,  levando  ao
questionamento de problemas;
* propiciar a leitura e contribuir para o estabelecimento de uma forma de pensar, criando a
oportunidade  para  que  o  estudante  se  aproxime  de  questões  que,  normalmente,  não
encontram espaço para serem abordadas no cotidiano escolar (p. 70).

Ao  analisar  e  avaliar  os  textos  produzidos,  observamos  que  todas  as  características
apresentadas  acima  estavam  presentes,  algumas  de  forma  mais  intensa  do  que  outras,  já
mostrando  a  capacidade  que  os  alunos  adquiriram para  produzir  textos  paradidáticos  com fins
específicos.

Os  pontos  mais  importantes  nas  reflexões  dos  licenciandos  surgiram a  partir  da  análise
detalhada dos textos em sala de aula. Enquanto os textos eram analisados, eles perceberam suas
deficiências na qualidade da escrita e também que a linguagem utilizada para explicar os fenômenos
físicos no cotidiano não era muito clara e objetiva. Para Mortimer, Chagas & Alvarenga (1998),

A linguagem científica tem características próprias que a distinguem da linguagem comum.
Essas características não foram inventadas em algum momento determinado. Ao contrário,
foram sendo estabelecidas ao longo do desenvolvimento científico, como forma de registrar e
ampliar o conhecimento. Essas características, muitas vezes, tornam a linguagem científica
estranha  e  difícil  para  os  alunos.  Reconhecer  essas  diferenças  implica  em admitir  que  a
aprendizagem da ciência é inseparável da aprendizagem da linguagem científica (p. 8).

Ao  reconhecerem  suas  deficiências,  eles  perceberam  a  importância  de  se  utilizar  uma
linguagem adequada ao explicar um fenômeno físico e que eles, como futuros professores, também
precisam desenvolver mais a habilidade de usar linguagens diferentes para uma mesma explicação,

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



seja para um leigo,  seja  para um professor.  Destacamos que essa foi  a  primeira vez que eles
trabalharam esse tipo de atividade desenvolvendo a linguagem e a escrita.

São poucos os que percebem, logo no início da formação pedagógica, que o ambiente em
que estão inseridos influencia na linguagem utilizada ao explicar um conceito físico. Ficou claro, na
análise dos textos, que os alunos usaram e abusaram de termos científicos, o que dificultaria a
leitura  por  parte  do  público  alvo  dos  textos.  Por  estarem  muito  próximos  entre  si  e  a  outros
graduandos  do  curso  de  física,  quando  conversavam  sobre  conteúdo  específico  de  física,  a
linguagem é mais técnica, ou seja, específica para quem está cursando física. Contudo eles têm
dificuldades para transpor essa linguagem para um nível menos técnico, quando há necessidade
disso, como no caso dessa atividade. Esse mesmo tipo de dificuldade também ocorre em grande
parte das aulas de Física no Ensino Médio. Segundo Mourão et al (2008),

O que ocorre  é  que,  no ensino tradicional  brasileiro,  a Física somente é  apresentada aos
estudantes no Ensino Médio e, na maioria das vezes, sem relação alguma com o cotidiano,
aliada à difícil linguagem utilizada nos livros didáticos e a um trabalho mal elaborado por parte
dos professores. Devido a estes fatores, os alunos sentem dificuldades em compreender os
fenômenos físicos  como parte  integrante  do  seu  dia-a-dia  e,  por  este  motivo,  apresentam
dificuldades no entendimento da disciplina e passam a “não gostar” da mesma (p. 4).

Igualmente  importante  é  a  oportunidade  que  os  alunos  tiveram  de  produzirem  textos
paradidáticos. Apesar de a atividade não promover a produção dos textos voltados para a sala de
aula, ela foi importante porque propiciou aos licenciandos o contato com esse recurso, aumentando
a gama de recursos de ensino por ele servir de complemento a outros. De acordo com Assis (2005),
os textos paradidáticos

(...)  possuem uma estrutura não  linear,  diferindo  dos  textos tradicionalmente  usados pelos
professores (didáticos), estabelecendo relações entre vários assuntos, articulando-os de modo
a oferecerem condições para que os mesmo sejam trabalhados de forma desfragmentada,
viabilizando ainda a interdisciplinaridade, o que promove a articulação entre alguns conteúdos
de várias disciplinas...
(...) a leitura pode propiciar a articulação entre Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, bem
como  corroborar  para  uma  visão  mais  abrangente  do  mundo,  contribuindo  assim  para  a
formação  de  um  aluno  em  condições  de  refletir  sobre  atitudes  relacionadas  à  cidadania,
incorporando uma postura mais dinâmica e comprometida com a sua realidade (p. 56).

Com a utilização desse recurso em sala de aula, abre-se a possibilidade de gerar um maior
interesse dos alunos pela Física, enfrentando um dos grandes problemas que os professores de
Física têm na sala de aula.  Para isso,  é  necessário  que o professor  crie  um ambiente onde a
participação dos alunos seja incentivada de forma ativa e colaborativa (BENETI, 2008).

3.2 JOGOS  NO  ENSINO  DE  FÍSICA  –  CATEGORIA:  REFLEXÃO  SOBRE  OS  JOGOS
PRODUZIDOS

Nessa categoria, agrupamos as unidades de registro quando há uma reflexão exclusiva sobre
os processos de produção e dos jogos feitos pelos licenciandos.

A9: Pode ser aplicado como revisão para o vestibular, por exemplo, por abordar conteúdo que
envolve todo o ensino médio e pode ser aplicado para os outros anos, levando em conta que
algumas perguntas do cotidiano são conhecidas por eles.
B7: Em relação à montagem do jogo, tivemos mais dificuldade na elaboração das perguntas
como já citado, mas mesmo assim foi muito legal de preparar, pois, enquanto procurávamos na
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internet,  em  livros  também  usávamos  o  raciocínio  para  pensar  em  fatos  do  dia-a-dia,  e
acabamos descobrindo muitas aplicações da física que nunca havíamos pensado antes. 
C13: O nosso objetivo era para que fosse um jogo que pudesse ser aplicado em colégios, ao
contrário dos meninos que podia ser jogado a qualquer hora na forma de desafio.
E10: Tivemos muito trabalho para montar nosso jogo, mesmo estando em um grupo de três
pessoas, mas ainda acho que vale a pena o esforço.
F5: Tive alguns problemas para a execução dessa atividade devido a divergência de ideias
com meu grupo, o que se demonstrou uma atividade bastante estressante e difícil. A criação do
jogo se demonstrou bastante difícil tendo que pensar em cada detalhe na hora de jogar. O que
tornou a atividade mais difícil ainda foi a divisão feita pelo meu grupo e como a minha opinião
não importava no grupo.

Essa atividade proposta foi  a  mais  difícil  e  complexa da disciplina.  Desenvolver  um jogo
educativo é um trabalho demorado porque esse desenvolvimento precisa de muitos testes e de
muitas correções,  tanto na estrutura quanto no conteúdo pedagógico do jogo e isso requer  um
cuidado extra: encontrar um equilíbrio coerente entre diversão e aprendizado, de modo a evitar que
um prejudique o outro.

Por mais que o tempo cedido para a elaboração dos jogos fosse maior do que em qualquer
outra atividade, ainda assim os licenciandos compreenderam que a atividade em si é muito mais
para eles aprenderem sobre os jogos educativos e seu potencial  para o ensino do que a mera
qualidade dos jogos produzidos. Segundo Pereira (2008, p. 45), “por sua necessidade intrínseca de
unir diversão a aprendizado, os jogos constituem um desafio bastante complexo no que diz respeito
à aceitação final do usuário”. A elaboração de um jogo educativo demanda muito tempo até que ele
chegue a um nível aceitável de qualidade. Pelo tempo que eles tiveram, todos sabiam que os jogos
que produziriam não seriam perfeitos.

Outro fator que pode ter dificultado a atividade é que os licenciandos foram divididos em dois
grupos e cada grupo elaborou um jogo. Eles precisavam discutir e analisar vários fatores como as
regras do jogo, as perguntas, o conteúdo, a questão lúdica, a logística da produção do material em
si, qual o objetivo do recurso a ser produzido e quais as formas de utilizar o recurso. Como havia
muitas tarefas a serem executadas, o trabalho em grupo nessa atividade era essencial.  Um dos
grupos desempenhou cada fase conjuntamente de forma harmoniosa e perfeita, mas o outro grupo
não obteve o mesmo êxito.  Esse grupo trabalhou de forma caótica e pouco organizada,  e isso
refletiu negativamente não apenas no material produzido, mas também gerou grande estresse entre
os membros. 

Um exemplo desse tipo de dificuldade surgiu nos dois jogos produzidos. Ao elaborarem as
perguntas do jogo, os licenciandos fizeram questões de diferentes níveis. Isso se verificou, naquelas
que eles  consideraram fáceis  e  nas que eles  consideraram difíceis.  Por  não terem experiência
trabalhando com alunos de Ensino Médio, o nível das questões que eles consideravam fáceis, na
verdade, sob o nosso ponto de vista, eram difíceis para esse nível de ensino. Para Pereira (2008),

Um dos grandes perigos na elaboração de jogos é apresentar para os jogadores uma coleção
de enigmas sem nenhuma ligação, tornando o jogo desinteressante. A Física é uma ciência
bem  subjetiva,  o  que  já  causa  uma  dificuldade  maior  de  aprendizado,  ao  tentar  abordar
conteúdos em jogos e estes conteúdos estão completamente desconexos, o jogo falhará nos
seus objetivos (p. 44).

Como o conjunto das perguntas estavam em um nível difícil, se os jogos produzidos tivessem
sido aplicados com alunos de Ensino Médio, o resultado provavelmente não teria sido satisfatório,
porque  a  dificuldade  das  questões  gera  um desequilíbrio  na  relação  com as  regras  e  com os
objetivos. Os alunos se desinteressariam rapidamente pelos jogos. Quando não há interesse na
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atividade,  não existe interação dos alunos com o conteúdo implícito nos jogos,  o que não gera
curiosidade e não gera interesse, transformando a prática em um mero passatempo.

3.3 JOGOS NO ENSINO DE FÍSICA – CATEGORIA: REFLEXÃO SOBRE A ATIVIDADE

Nessa categoria, agrupamos as reflexões dos licenciandos sobre a atividade proposta.

A11: Em termos de estimular a criatividade, essa atividade superou todas as já realizadas por
nós. Criar um jogo didático de física tendo por base apenas os jogos vistos por nós que foram
feitos pelo professor foi um grande desafio.
A12: Foi a atividade mais trabalhosa, porém, em minha opinião foi a mais compensatória: ver
outros jogando aquilo que foi por nós elaborado foi uma sensação muita boa, e durante o jogo,
conseguíamos perceber aonde havíamos falhado e como podíamos melhorar.
C14: (...) por mais difícil que foi planejar o jogo, as perguntas, no final vimos que valeu a pena.
E o mais importante, que ele pode ser usado em nosso favor na sala de aula, pois ele chama a
atenção e é muito interessante. Dessa maneira, os alunos podem ver a Física de uma maneira
diferente, que ela não é só aquele monte de equações que eles veem, mas como presente em
nosso dia a dia. 
D8: Eu gostei muito dessa atividade, achei os jogos muito instigantes e gostosos de trabalhar e
fazer, o problema é o tempo, porque não é algo que se faz da noite para o dia, os jogos me
acrescentaram muito, e quando me tornar um profissional, com certeza irei trabalhar isso com
meus alunos.

Um  dos  objetivos  dessa  atividade  foi  incentivar  o  uso  da  capacidade  criativa,  algo  que
normalmente é muito pouco explorado, seja no Ensino Médio, seja no Ensino Superior. É um desafio
explorar essa capacidade criativa no desenvolvimento de um recurso de ensino que eles tiveram
contato somente durante a atividade, ao jogarem os jogos apresentados pelo professor. Segundo
Pereira (2008),

Frequentemente pode-se imaginar que o desenvolvimento de jogos de tabuleiro é tarefa para
pessoas especialmente qualificadas para tal fim, quando, na realidade não o é. Um professor
apresenta  plenas  condições  de  desenvolver  um  jogo  para  aplicar  em  sala  de  aula,
especificamente para um conteúdo abordado e para as suas necessidades. Assim, dominar os
referenciais  teóricos do conteúdo implícito  no jogo,  ser  capaz de relacioná-los a  situações
concretas e atuais, pesquisar e avaliar recursos didáticos favoráveis às situações de ensino-
aprendizagem são requisitos básicos para o desenvolvimento de um bom jogo educativo (p.
46).

É importante que, ao produzirem os jogos, os licenciandos assumam outra postura, conforme
apresenta Lopes e Vianna (2001,  p.  2115):  “é necessário que o professor esteja ciente que na
atividade lúdica ele assume um outro papel, o de mediador, e que precisa estar apto para exercer
essa nova condição no processo de aprendizagem”. 

A produção de jogos educativos vai além de propiciar o simples contato com esse recurso de
ensino ou explorar a criatividade e o trabalho em grupo, pois também mostra que os jogos podem
ajudar muito na relação entre professor e alunos. Segundo Rahal (2009),

A relação entre professores e alunos, segundo as novas teorias, está baseada na troca e não
apenas  na  transmissão  de  conhecimento  e  o  objetivo  é  não  apenas  a  aquisição  de
conhecimentos, por parte do aluno, mas também desenvolver habilidades como o pensamento
independente,  a  criatividade  dentre  outras.  Assim  de  acordo  com  os  novos  objetivos  da
educação se faz necessário novos métodos de ensino,  novas ferramentas que auxiliem no
processo de ensino-aprendizagem (p. 1).
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Destacamos também que, mesmo com os problemas que os jogos produzidos apresentaram,
por estarem em um estágio inicial de desenvolvimento, os licenciandos gostaram muito dos jogos
deles, demonstrando orgulho do material e, mais uma vez, sentindo-se animados e capazes para
produzirem  seus  próprios  recursos  de  ensino,  confirmando  a  opinião  de  Lopes  (2001,  p.  23),
“confecção dos próprios jogos é ainda muito mais emocionante do que apenas jogar”.

Graças às análises feitas enquanto eles jogavam e após os jogos, todos puderam perceber os
erros  e  refletiram  sobre  como  melhorar  o  material  produzido.  Foi  nesse  momento  que  eles
perceberam o problema com o nível de dificuldade das perguntas, comentado na categoria anterior. 

3.4 JOGOS NO ENSINO DE FÍSICA – CATEGORIA: REFLEXÃO PARA A DOCÊNCIA

Nessa categoria, agrupamos as reflexões dos licenciandos sobre a importância da atividade
para  a  sua  formação  ou  a  importância  para  o  professor,  a  partir  da  experiência  adquirida  na
atividade.

A13: Em termos didático, aplicar um jogo em sala de aula não é uma tarefa fácil, levando em
conta o tempo de uma aula e quantidade de tabuleiros que se deve disponibilizar. Porém é uma
ferramenta para ser trabalhada, pois com certeza despertariam o interesse dos alunos e, ao
mesmo tempo, modificaria a ideia de que a física é apenas uma disciplina de cálculos e faria
com que percebessem a relação da física com seu cotidiano.
E9: Jogos educativos se mostram como uma boa alternativa de ensino, principalmente como
motivação  para  os  alunos.  Particularmente,  gostei  muito  dos  resultados  obtidos  dessa
atividade, vejo uma alternativa de ensino que poderei estar desenvolvendo melhor futuramente
e aplicando em sala de aula, a atividade nos deu uma introdução sobre o assunto.

Os jogos têm um potencial muito bom para ser trabalhado no ensino de Física em qualquer
situação. Conforme Rahal (2009, p. 2), “Os jogos didáticos dispõem de uma grande versatilidade,
possibilitando-se trabalhar com os mais diversos conteúdos e aspectos, de acordo com os objetivos
do educador e com o público alvo”. Apesar disso, há alguns fatores que dificultam a sua aplicação,
tais como: o tempo de aula e o número de alunos na sala, por isso é um recurso que precisa ser
muito bem planejado para ser utilizado.

Quando bem elaborados, os jogos têm a capacidade de gerar interesse por parte dos alunos
simplesmente pelo recurso em si; mas, aos poucos, tendo contato com o conteúdo de uma forma
diferenciada, esse interesse também passa a envolver o interesse pelos conteúdos abordados. Ao
se  interessar  mais  pelo  conteúdo,  eles  podem  sentir-se  motivados  também  durante  as  aulas
convencionais, o que pode aumentar seu desempenho na disciplina.

O objetivo da atividade foi apresentar aos licenciandos uma metodologia alternativa para os
professores  que  demonstram disposição  em não  serem somente  “transmissores  de  conteúdos”
(como ocorre atualmente no processo e ensino-aprendizagem). Entretanto não basta simplesmente
levar algum jogo educativo para a sala de aula e deixar nas mãos dos alunos para que eles joguem.
Também  é  preciso  uma  estruturação  do  trabalho  com  esse  recurso  por  parte  do  professor.
Starepravo (1999, p. 15) afirma que “os jogos não proporcionam “grandes milagres”, a produtividade
do trabalho depende diretamente do encaminhamento dado pelo professor”. 

Um  dos  resultados  mais  importantes  da  atividade  foi  o  fato  de  eles  passarem  a  ter  a
capacidade de pensar nesses recursos de ensino como ferramentas diferenciadas, ao enxergar seu
potencial  para  o  ensino  de  Física,  buscando  aumentar  o  interesse  dos  alunos  pela  Física  e
beneficiando a aprendizagem dos alunos.
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4 CONCLUSÃO

O ambiente de uma sala de aula é complexo e dinâmico, e vários problemas afetam o ensino,
em especial o de Física. Já citamos anteriormente que um dos principais problemas está no fato de
os alunos não se interessarem pela Física (como ela é normalmente trabalhada nas escolas). Para
agir sobre esse e os outros problemas, necessitamos de uma formação inicial docente pluralista que
incorpore algumas características tais como: investigador, interativo, sujeito reflexivo da própria ação
e que domine a utilização de várias metodologias e recursos de ensino. 

Sobre a atividade da Física do Cotidiano, a espectativa era que os licenciandos percebessem
a  deficiência  que  possuem  com  relação  à  escrita  e  a  linguagem  utilizada  por  eles  e  se
conscientizassem a respeito da necessidade de que precisavam melhorar. Também era importante a
questão da criatividade na escolha dos temas trabalhados. Dentre todas as atividades propostas,
consideramos que essa atividade foi a que mais contribuiu com a evolução das habilidades básicas
de um professor. De modo geral, todas as outras atividades remetem a metodologias ou a recursos
de ensino que eles terão condições de utilizar quando estiverem atuando em sala de aula, mas as
características  que  começaram  a  ser  desenvolvidades  a  partir  dessa  atividade  os  ajudarão  a
desempenhar um melhor ensino em sentido geral. 

Para a atividade de Jogos para o Ensino de Física e de Astronomia, o diferencial da atividade
foi  a dependência da capacidade criativa dos licenciandos. Isso naturalmente elevou o nível  de
dificuldade da atividade, porque normalmente e infelizmente, a criatividade não é desenvolvida nas
escolas e muito menos nas universidades. Apesar dos jogos elaborados pelos acadêmicos conterem
muitos erros e problemas,  eles têm potencial  para serem utilizados como recurso no ensino de
Física se forem aprimorados, apesar disso, eles reconheceram que é possível aprender e ensinar
Física e/ou Astronomia por meio de jogos. Esse reconhecimento fez com que refletissem que é
possível utilizar vários recursos diferentes e que podem ser adaptados ao seu estilo pessoal ou às
suas necessidades. Diante disso, consideramos a atividade e os resultados obtidos positivos.

As atividades apresentadas neste trabalho, e que fazem parte de uma proposta mais ampla
para  uma disciplina  de Estágio  Supervisionado em Física,  indicam que uma proposta  pluralista
contribui  na  formação  dos  futuros  professores  de  Física.  Percebemos  que  os  licenciandos
participantes  da  pesquisa  concluíram  a  disciplina  mais  preparados  para  continuarem  em  sua
formação,  com um desempenho  melhor  que  o  inicialmente  demonstrado ao  iniciar  a  disciplina.
Analisando  os  resultados  e  sob  o  olhar  do  professor/pesquisados,  é  possível  afirmar  que  eles
terminaram o semestre  letivo  apresentando-se  e  interagindo  melhor,  demonstrando  níveis  mais
profundos de reflexão sobre o que foi produzido nas atividades, demonstrando mais facilidade para
participar  de debates e também exibindo criatividade e entendimento sobre os conceitos físicos
estudados.

O problema da formação inicial é muito mais complexo e envolve várias outras disciplinas e
variáveis que não foram analisadas por esta pesquisa, mas mostramos que é possível realizar um
trabalho em que se desenvolve (ou pelo menos iniciamos o desenvolvimento) muitas características
e habilidades que hoje são cobradas dos professores, mas que não são trabalhadas na maioria dos
cursos de Licenciatura em Física. 
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