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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo elaborar, apresentar e aplicar uma proposta que
possibilite uma inter-relação entre os conhecimentos físicos e geográficos no curso
de formação de professores de Geografia da Faculdade de Filosofia Dom Aureliano
Matos, na cidade de Limoeiro do Norte-Ce. Inicialmente, observamos na literatura
pertinente e nas posições de especialistas quais competências e habilidades são
sugeridas para um futuro professor de Geografia. Em seguida, selecionamos
conteúdos que abordassem os conceitos físicos contextualizando-os com assuntos
presentes no cotidiano de um professor de Geografia, como os fenômenos naturais
relacionados principalmente com o meio ambiente e o clima espacial, bem como, os
astronômicos, utilizando materiais didáticos com linguagem de fácil interpretação e
sem a presença excessiva das formulações matemáticas. A avaliação da
experiência permite afirmar que o tratamento interdisciplinar, como uma das
alternativas importantes de organização curricular, quando aplicados em sala de
aula indicam melhor aprendizagem, redução na evasão e quedas significativas nos
índices de reprovação quando comparados com as propostas tradicionais de
disciplinas de Física para Geografia. Por outro lado, verifica-se que a manutenção e
ampliação de propostas dessa natureza é um desafio a ser perseguido, no intuito de
que alunos de outros cursos possam perceber os conceitos físicos como algo
próximo à sua realidade e que compreendê-los é relevante para a sua formação
profissional e pessoal.

Palavras-chave: Formação de professores. Interdisciplinaridade. Física. Geografia.

ABSTRACT

This study has as its aim the elaboration, presentation and application of a
proposal which makes possible an inter-disciplinary relationship between knowledge
of physics and geography in the graduation course for forming geography teachers in
the Dom Aureliano Matos Faculty of Philosophy in the city of Limoeiro do Norte in the
State of Ceára. Initially, we observe in pertinent literature and opinions of specialists
what capacities and abilities are suggested for a future teacher of geography.
Following that, we select subject matter which broaches upon physic concepts and
may be contextualized within topics present in the daily fare of a geography teacher,
such as natural phenomena related principally to natural environment and climate,
envolving astronomic features, using didactic materials and resources in easily
understood language and without the excessive presence of mathematical formulas.
An evaluation of the experience allows us to affirm that inter-disciplinary treatment,
as an important alternative for curriculam organization, when applied in the
classroom shows that there is better learning, a reduction in class evasion and a
significant fall in failures when compared with traditional proposals for the teaching of
physics in relation to geography. On the other hand, it is notable that to maintain and
augment such measures it is a challenge to be met, with the purpose that students of
other courses may perceive that physic concepts have much to do with their reality,
and that understanding them is relevant for their professional and personal formation.

Key-words: Forming teachers Inter-disciplinary

Physics Geography
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO

1.1. Apresentação
O interesse pelo tema em questão foi despertado por ocasião do meu
ingresso no programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática do
Centro de Ciências Exatas e da Terra da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte.
Dando ênfase ao ensino de Física, em nível superior, passei a refletir
sobre quais características deve ter esse ensino na formação de professores em
outras áreas. Por intermédio do programa, passei a freqüentar as aulas da disciplina
Astrogeofísica, disciplina ofertada pelo departamento de Física da UFRN para os
cursos de licenciatura em Matemática e bacharelado em Geografia desta instituição.
Tive então a oportunidade de fazer observações mais detalhadas sobre
as dificuldades encontradas neste tipo de atividade, ou seja, no ato de ministrar uma
disciplina de Física para futuros não físicos. Foi nesse período que comecei a
formular a hipótese de que os objetivos e metodologias das disciplinas da área de
Física ofertadas a esse público devem ser adequados aos objetivos que se quer
alcançar na formação desses profissionais.
Após esse momento inicial, comecei a orientar minha atenção para o
curso de formação de professores de Geografia na Faculdade de Filosofia Dom
Aureliano Matos (FAFIDAM). Ministro já há alguns anos disciplinas de Física nesta
instituição e tenho observado com freqüência as dificuldades dos alunos da
licenciatura em Geografia na disciplina Física I, que consta no seu fluxograma
curricular. Essas dificuldades, de modo geral, estão relacionadas com a
interpretação de textos específicos de Física, com a abordagem excessivamente
matemática dos conceitos envolvidos e com a excessiva abstração do conteúdo
teórico.
Deste modo, o ensino de Física no curso de formação de professores
para não físicos definiu-se como foco de interesse e tema do presente trabalho de
dissertação de mestrado. Este motivado ainda pelo fato de tratar-se de um mestrado
profissionalizante que significa dizer que este representa uma boa oportunidade para
aliarmos pesquisa acadêmica com aplicação ao universo da educação, no caso,
formação de professores.
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Neste sentido, dedicamo-nos inicialmente a refletirmos o que é ou o que
deveria ser, do ponto de vista dos documentos oficiais, o processo de formação de
professores (Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Diretrizes Curriculares
Nacionais para formação de professores e outros).
No segundo capítulo, abordaremos quais competências e habilidades se
esperam desenvolver no decorrer do curso de formação de professores, no caso
específico, os de Geografia. Ainda nesse capítulo, enfocaremos sobre como a
disciplina Física I pode contribuir na formação de licenciados em Geografia da
FAFIDAM, tendo como referência a importância que os conhecimentos discutidos
nessa disciplina desempenham para a compreensão de conceitos apresentados em
disciplinas específicas deste curso.
O terceiro capítulo envolve o planejamento e o percurso metodológico da
pesquisa, englobando os sujeitos que contribuíram em cada etapa do trabalho e
apresentando também a instituição onde se desenvolveu a proposta e a região a
qual está inserida.
No quarto capítulo, descreveremos o modelo de ensino vigente
anteriormente a nossa proposta e os problemas que ele acarretou. Em seguida,
apresentamos a nossa proposta, relatando os critérios utilizados na seleção dos
conteúdos, mostrando como tais conteúdos vão ajudar na formação do professor de
Geografia.
Em seguida, apresentamos as atividades trabalhadas durante a aplicação
da proposta e quais os métodos e critérios de avaliação do aprendizado dos alunos
e da proposta de ensino foram adotados para se recomendar ou não a sua adoção
por parte de outros professores.
No quinto capítulo, faremos uma descrição do que ocorreu em sala de
aula, além de expormos nossa análise e avaliação do processo de ensino, isto é,
fizemos uma reflexão quanto à eficiência da proposta. Finalizaremos esse capítulo
tecendo nossas considerações sobre as questões que ficaram ainda em aberto e
nossas recomendações para outros professores.
No último capítulo, é apresentada uma síntese dos resultados obtidos,
algumas recomendações para o ensino e sugestões de como futuros estudos podem
ser realizados a partir deste.
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1.2. Justificativa
De imediato, verificamos que no Brasil, ao longo dos últimos anos, têm
surgido mudanças associadas a determinações econômicas, políticas e culturais que
vêm se dando de forma rápida na sociedade, buscando implementar reformas
educacionais através de documentos como os Parâmetros Curriculares Nacionais e
as Diretrizes Curriculares para os cursos de licenciaturas.
O ponto de partida para a elaboração dessas diretrizes foi a LDB9394/96.
Essa lei é a principal referência na reformulação da nossa educação, sugerindo para
ela princípios de liberdade e ideais de solidariedade humana, e que tenha por
finalidades o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho (Brasil,1996).
Para Domingues (2005), a LDB inspira um pensamento democrático e
prevê a autonomia da escola na elaboração de seu projeto político-pedagógico,
respeitadas as normas comuns e as fixadas pelos sistemas de ensino. Explicita as
diretrizes tanto de formação, quanto de ordem cultural, que devem pautar as
definições e ações dos profissionais dos sistemas de ensino, principalmente na
formulação do seu currículo.
Através dessas orientações, a reforma curricular passou a ter como meta
proporcionar a todos os educandos uma educação que incorpore “a compreensão
dos fundamentos científicos-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a
teoria com a prática, no ensino de cada disciplina”(Brasil,1996, p.38).
A LDB expõe em caráter de obrigatoriedade, um conjunto de diretrizes
cuja finalidade é possibilitar a aproximação das questões escolares com a vida em
sociedade e atribuir direitos e deveres a todos que fazem parte do contexto da
educação nacional.
Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de
professores de educação básica, em nível superior, sugerem um currículo baseado
no domínio de competências contextualizadas e não no acúmulo de informações,
que tenha vínculos com os diversos contextos da vida dos alunos, contemplando
conteúdos e estratégias de aprendizagem que os capacitem para a vida em
sociedade, envolvendo questões culturais, sociais e econômicas(Brasil, 2002).
Os conteúdos e as práticas devem ser tais que os alunos percebam que
os saberes escolares podem auxiliá-los a compreender sua realidade vivida e não

13

apenas para serem aplicados na resolução de exercícios idealizados, que têm
sentido e validade tão somente na sala de aula.
Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares para a formação de professores
sugerem em seu artigo 3º, que a aprendizagem dos alunos seja vista como um
processo de construção de conhecimentos, habilidades e valores em interação com
a realidade e com os demais indivíduos, e os conteúdos como meio de suporte para
a constituição das competências.
Dentro dessa concepção, é imprescindível que a educação se volte para
o desenvolvimento das capacidades de comunicação, de resolução de problemas,
de tomada de decisão, de fazer interferência, de aperfeiçoamento de conhecimentos
e valores, de trabalhar cooperativamente.
Tendo por base estes princípios, colocamos em discussão a importância
do ensino de Física neste ambiente educacional. Assim, qual será o papel da Física
no ensino de hoje?
Os Parâmetros Curriculares revelam que:
Espera-se que o ensino de física contribua para a formação de uma
cultura científica efetiva, que permita ao indivíduo a interpretação dos
fatos, fenômenos e processos naturais, situando e dimensionando a
interação do ser humano com a natureza, como parte da própria
natureza em transformação (Brasil,1999, p.47).

Nestes termos, considerando o homem como parte da própria natureza
em transformação, Diegues (2000) afirma que “não se pode entender a natureza de
forma separada das sociedades humanas, na medida que estas estão situadas na
natureza que transformam, mas da qual dependem para sobreviver”.
Para Pietrocola:
O mundo físico relaciona-se ao mundo cotidiano, pois a natureza faz
parte de ambos. Fenômenos naturais presentes no cotidiano como o
arco-íris, a chuva, os raios durante as tempestades, as fases da Lua,
dentre outros, são objetos do conhecimento da Física
(PIETROCOLA, 2005, p.13).

È essencial, portanto, explicitarmos o conhecimento físico contextualizado
com o mundo vivencial dos alunos, ou seja, apresentando os conceitos físicos
através de uma aproximação com situações presentes no seu cotidiano, como por
exemplo, os fenômenos naturais, astronômicos e outros.
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Outro aspecto importante é termos como referência a formação de nãoespecialistas, ou seja, um ensino de Física para todos, onde o conhecimento físico
seja submetido às necessidades de uma educação geral, permitindo aos indivíduos
incrementarem seu entendimento sobre o mundo em que vivem (PIETROCOLA,
2005).
Ao

refletir

sobre

qual

Física

devemos

ensinar,

é

importante

desenvolvermos ações que possibilitem uma melhor compreensão do mundo e uma
formação para a cidadania mais adequada. Não devemos simplesmente elaborar
novas listas de tópicos de conteúdos, mas, sobretudo, dar ao ensino de Física novas
dimensões, através de uma proposta pedagógica clara e objetiva.
Cumprindo o seu papel de oferecer orientações e subsídios aos
professores para alcançar os objetivos propostos, as Orientações Educacionais
Complementares dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+), sugerem uma
organização curricular a partir de temas estruturadores, tendo como suporte os eixos
da interdisciplinaridade e da contextualização.
Essa estratégia adotada pelos PCN+ procura relacionar conteúdos e
competências, sendo que estas são entendidas como qualificações humanas
amplas e múltiplas, que superam a mera memorização ou aplicação de fórmulas, ou
ainda o acúmulo de informações com um fim em si mesmo, sem uma perspectiva
posterior de mobilização em novos contextos.
Para isso, salientam que a contextualização no ensino de ciências abarca
competências de inserção da ciência e de suas tecnologias em um processo
histórico, social e cultural, e o reconhecimento e discussão de aspectos práticos e
éticos da ciência no mundo contemporâneo. Destacam ainda que possíveis
articulações entre disciplinas, ou entre distintas áreas dos saberes humanos,
deveriam superar a visão de saberes escolares fragmentados e irem além de
simples ilustrações.
Especificamente para a Física, os PCN+ recolocam a relevância de se dar
um novo sentido para o ensino dessa disciplina: “Trata-se de construir uma visão da
Física voltada para a formação de um cidadão contemporâneo, atuante e solidário,
com instrumentos para compreender, intervir e participar na realidade”(Brasil,2002,
p.59).
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De acordo com as posições acima, não tem sentido separar competências
de conteúdos, mas essas competências só terão sentido se construídas em um
presente contextualizado e em articulação com outros conhecimentos.
Em parceria com as orientações dos PCN+, as Diretrizes Curriculares
para formação de professores sugerem como um dos critérios na organização das
matrizes curriculares o eixo articulador da interdisciplinaridade.
Essa interdisciplinaridade não consiste em negar a organização
disciplinar, mas em criar condições para que as disciplinas estabeleçam entre si
relações dinâmicas.
Na visão de Japiassu (apud Ludke, 1996, p.32), o conceito de
interdisciplinaridade vem da noção de disciplinaridade: interdisciplinaridade é “um
conjunto sistemático e organizado de conhecimentos que apresentam características
próprias nos planos de ensino, da formação, dos métodos e das matérias”.
Germain também afirma que o conceito de interdisciplinaridade tem seu
sentido em um contexto disciplinar, quando conclui que “a interdisciplinaridade
pressupõe a existência de ao menos duas disciplinas como referência e a presença
de uma ação recíproca” (German apud Lenoir, 2001, p.46).
Para esses autores, a perspectiva interdisciplinar não é, portanto,
contrária à perspectiva disciplinar; pelo contrário, não pode existir sem ela e, mais
ainda, alimenta-se dela, ou seja, para eles não há prática interdisciplinar sem a
especialização disciplinar.
A interdisciplinaridade supõe, então,
A interação entre duas ou mais disciplinas diferentes. Esta interação
pode ir da simples comunicação de idéias até a interação mútua na
organização dos conceitos básicos da metodologia, procedimentos,
epistemologia, terminologia, “data”, e organização da pesquisa e do
ensino num campo amplo do saber( Candau apud Ludke, 1996,
p.32).

Para Fazenda (1994), a interdisciplinaridade é uma relação de
reciprocidade, de mutualidade, um regime de propriedade que irá possibilitar o
diálogo entre os interessados. Para ela, a interdisciplinaridade não é uma categoria
de conhecimento, mas de ação, sendo muito mais do que uma simples integração
de conteúdos.
De acordo com Luck (1994), a interdisciplinaridade constitui-se em um
movimento a ser assumido e construído pelos professores, não podendo ser imposto
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a eles, levando em consideração a sua interação com os alunos na condição de
intermediar a (re)elaboração do conhecimento como um processo pedagógico
dinâmico, aberto e interativo.
Ainda segundo Luck (1994), o enfoque interdisciplinar, no contexto da
educação, manifesta-se como uma contribuição para a reflexão e o encaminhamento
de solução às dificuldades relacionadas à pesquisa e ao ensino, e que dizem
respeito à maneira como o conhecimento é tratado em ambas as funções da
educação.
É importante se destacar o papel que a interdisciplinaridade pode exercer
para se articular as linguagens apresentadas por cada área do conhecimento. Um
dos maiores obstáculos para se compreender um conhecimento, principalmente
quando este é exposto em uma área a qual não pertence, está na interpretação da
linguagem utilizada.
Portanto, surge entre educadores a necessidade de superar um ensino
fragmentado, em busca de uma visão globalizadora e mais humana. Para isso,
esses autores reconhecem a importância de se reorganizar o modo de produção e
elaboração do conhecimento, de forma que se diminuam as distâncias estabelecidas
entre o homem e o conhecimento que produz, estabelecendo assim a unidade entre
todo o conhecimento produzido.
Para caminharmos nessa direção, precisamos rever metodologias,
conteúdos trabalhados, como também as relações sociais existentes, e levar em
consideração os direitos e deveres dos cidadãos, onde o indivíduo possa ser o
construtor do seu próprio conhecimento.
É nessa perspectiva, que abrimos um espaço onde pudéssemos
investigar, propor, e aplicar uma proposta que permitisse uma integração consistente
entre os conhecimentos físicos e geográficos, um procedimento que possa contribuir
para a melhoria do ensino em nosso meio e ao mesmo tempo um processo que
reforça a informação de que o conhecimento científico resulta da investigação
reflexiva, metódica e sistemática da realidade.

1.3. Delineando os objetivos
Como professor de Física do curso de licenciatura de Física da Faculdade
de Filosofia Dom Aureliano Matos (FAFIDAM), na cidade de Limoeiro do Norte(CE),
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sou requisitado para lecionar a disciplina de Física I para o curso de Geografia desta
instituição e observo uma desmotivação dos alunos pelo conteúdo apresentado,
ainda enraizado ao ensino tradicional, onde enfatiza-se fortemente a expressão do
conhecimento através de resoluções de problemas e da linguagem matemática,
provocando um índice de evasão bastante significativo.
Assim como nesse caso, em algumas escolas brasileiras, o ensino de
Física tem contribuído muito pouco para a compreensão do mundo natural e dos
aspectos básicos da tecnologia com a qual o aluno interage cotidianamente
(Auler,1996). Em decorrência dessa, a possibilidade de que o ensino de Física
possa contribuir para a formação de um cidadão atuante na sociedade em que vive,
fica seriamente comprometida.
Procurando trabalhar na perspectiva da superação deste problema,
elaboramos uma proposta pedagógica para o ensino de Física, a qual foi
desenvolvida para a formação de professores de outros cursos, que não de Física,
no nosso caso, licenciandos em Geografia.
A proposta busca, a partir de elementos presentes no contexto de Física e
Geografia, como por exemplo, os fenômenos naturais, tais como, os ventos, raios e
eclipses, aproximar o conhecimento físico do mundo vivenciado pelo futuro professor
de Geografia.
A hipótese implícita é a de que as disciplinas de Física em nível superior,
devem ser diferenciadas segundo os objetivos formativos e profissionais que visem
atingir. Podemos então formular os objetivos que vão nortear nossa pesquisa.
Temos então como objetivo geral:
Examinar as possibilidades e implicações pedagógicas de um tratamento
interdisciplinar para a disciplina Física I, ministrada aos alunos do segundo semestre
da licenciatura em Geografia da FAFIDAM, através da inter-ligação entre Física e
Geografia, como uma das alternativas de organização curricular no curso de
formação de professores de Geografia.
Tal objetivo é muito amplo e apresenta em seu bojo diversos aspectos,
como o ensino de Física a partir da legislação atual e os critérios a serem seguidos
para a escolha dos conteúdos a serem selecionados e as metodologias de ensino a
serem aplicadas. Além disso, para sua plena realização, faz-se necessário percorrer
várias etapas.
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Deste modo, o objetivo geral pode ser desdobrado nos seguintes
objetivos específicos:
1. Investigar quais características deve ter o ensino de Física, em nível superior,
para a formação profissional em outras áreas que não a da física;
2. Estudar os aspectos nos quais a disciplina Física pode contribuir para a formação
de professores de Geografia;
3. Elaborar uma proposta pedagógica para a disciplina Física para a licenciatura em
Geografia;
4. Implementar a proposta no curso de formação de professores de Geografia;
5. Analisar os dados obtidos em decorrência da implementação da proposta e tecer
considerações e recomendações para o ensino de Física nos cursos de formação
de professores de outras disciplinas que não a Física.
Visando esses objetivos, elaboramos e aplicamos uma proposta que
possibilitasse incorporar as orientações presentes na legislação atual brasileira para
os cursos de formação de professores em educação básica.

19

CAPÍTULO II: A INTER-RELAÇÃO ENTRE FÍSICA E GEOGRAFIA NA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE GEOGRAFIA

2.1. A formação inicial de professores em Geografia
As reformas educacionais que vêm se dando em vários países e,
especialmente no Brasil, começaram a se consubstanciar a partir de meados da
década de 1990, quando as novas diretrizes da educação brasileira propuseram
como meta redimensionar, entre outras ações, a formação de professores no ensino
superior (Universidade Estadual do Ceará, 2005). A reforma desse ensino é uma
necessidade perante os desafios e transformações marcados pela inserção de
novas formas de produção e organização do trabalho, exigindo cada vez mais uma
leitura ampla da realidade e a participação social efetiva através da prática cidadã.
As concepções presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a
formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, Curso de
Licenciatura, de Graduação Plena (Parecer CNE/CP009/2001), expressam a
necessidade de uma formação de professores centrada nas “competências e
âmbitos de conhecimentos e de desenvolvimento profissional” (p.50). O modelo
proposto delineia ações que possam levar à formação de professores capazes de
compreender o ensino como importante elemento na formação de cidadãos críticos,
participativos e com maior visão de mundo, aptos, portanto, a aprender e se envolver
na dinamicidade da realidade que se constrói.
Para isso, é necessário que os professores adotem uma postura critica,
reflexiva, diante de sua pratica pedagógica e da estrutura social em que vivem.
Segundo LIBÂNIO (2001), para viabilizar esse processo: “O novo professor precisa
no mínimo, de uma cultura geral mais ampliada, da capacidade de aprender a
aprender, da competência para saber agir na sala de aula e ter habilidades
comunicativas” (LIBÂNIO, 2001, p.22).
Então, faz-se necessário que os cursos de formação de professores,
perpassando pelo Estado, estejam empenhados na oferta de condições que
favoreçam o desenvolvimento de competência voltada para o entendimento dos
caminhos que o aluno percorre no processo de construção de conhecimento. É a
partir da compreensão deste processo, que o professor poderá construir sua prática
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pedagógica, desenvolvendo novas formas de ensinar e difundindo conhecimentos
que atendam à pluralidade do alunado sob sua responsabilidade.
O professor precisa também estar preparado para valorizar, como ponto
de partida para novas aprendizagens, a experiência e a realidade cotidiana
vivenciada pelo aluno, relevando os diferentes níveis de estruturação de seu
pensamento, auxiliando-o assim, a desenvolver sua criatividade e autonomia.
Para executar tal tarefa, é necessário que em sua formação, o professor
adquira habilidades que o permitam enfrentar com clareza e objetividade desafios
como: motivar o aluno a aprender, quando a sua sala de aula é menos atrativa do
que os recursos que ele dispõe fora dela; desenvolver no aluno o espírito de
coletividade e compreensão dos valores morais e éticos, além de despertar nele o
interesse de permanecer na escola.
Nessa perspectiva, dos cursos de licenciaturas,
Espera-se que desenvolva nos alunos conhecimentos e habilidades,
atitudes e valores que lhes possibilitem permanentemente construir
seus saberes-fazeres docentes com base nas necessidades e nos
desafios que o ensino como prática social lhes coloca no cotidiano
(PIMENTA, 2002, p.164).

Porém o que ocorre, ainda segundo Pimenta (2002), é que o professor
egresso dos cursos de licenciatura tem uma formação ainda colocada em um
modelo que a aponta no predomínio de conteúdos factuais e de verdades imutáveis,
resultantes de um conhecimento fragmentado, e com isso, o processo educativo
acaba se tornando, na maioria das vezes, apenas memorativo.
Esses aspectos podem tornar o professor em formação refém de livros e
textos, e acabar aplicando em seu trabalho, o mesmo modelo de ensino a que fora
submetido durante sua formação, ou seja, as mesmas atividades e com aqueles
mesmos modelos didáticos com os quais está familiarizado.
Para superar esse modelo, Lima (2002) sugere que:
A formação dos professores seja entendida como um contexto de
superação da concepção do conhecimento cientifico imutável,
começando-se a pensar em uma educação no quadro da concepção
interacionista, que possa incluir o ser humano na responsabilidade
pela construção do conhecimento, em interação com o ambiente
(Lima, 2002, pg 85).
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Nesse sentido, é preciso que as universidades estruturem espaços nos
currículos para reformulações de conteúdos e procedimentos que levem ao
profissional a ser formado, conhecimento necessário para a compreensão do
mundo, dos problemas da sociedade, para que possa de algum modo transformar e
intervir na cultura e na vida social.
Isto implica termos um currículo fortalecido através de interações entre
disciplinas. A construção desse espaço interdisciplinar tem sido uma busca e um
desafio para os cursos de formação de professores. Alguns autores têm apresentado
algumas concepções nesse sentido.
Candau (apud Ludke, 1996) afirma que para realizar um trabalho
interdisciplinar a universidade precisa mudar muito, desde a revisão de suas práticas
até sua estrutura interna, e seus cursos de licenciatura devem adotar a
interdisciplinaridade como a essência de suas problemáticas.
Tricário (1996), refletindo sobre a busca de caminhos alternativos para a
melhoria do curso de licenciatura em Física, mas que cabe bem para o de Geografia,
enfatiza o desenvolvimento da competência do futuro professor, que pode ser
facilitado por intermédio de um adequado plano curricular:
Entendemos que a organização institucional deve permitir nos planos
curriculares a geração de momentos de reflexão para que os futuros
docentes dêem vazão as suas iniciativas, interesses, inquietudes e
expectativas Deste modo, estes conhecimentos, que sem duvida
terão características interdisciplinares em muitos casos, passarão a
ser instrumentos necessários e úteis (apud Ludke, 1996, p.36).

Angotti (1993), tomando a realidade

como

totalidade,

critica

a

fragmentação do conhecimento presente nos cursos de formação de professores:
“particularmente,

nos

cursos

de

magistérios

e

licenciaturas,

eles

não

instrumentalizam os habilitados a saltar para as dimensões orgânicas, ordenadas e
estruturadas do saber”. Considerando que em todos os saberes científicos existem
conjuntos de assuntos essenciais, anexados a outros, complementares, o
pesquisador propõe uma rediscussão dos conteúdos, baseada na busca de
“conceitos unificadores, universais, supradisciplinares”.
Um bom procedimento para viabilizar esse processo é começar com uma
interação dos professores das várias disciplinas e especialistas num sistema de
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atitudes e valores que garantam a unidade do trabalho educativo. Isso pode ser
executado através do projeto-político pedagógico de seus cursos.
Como

sugerido,

é

importante

nos

cursos

de

licenciatura

o

desenvolvimento de ações coletivas que envolvam o trabalho interdisciplinar, onde
os futuros professores participem do desejo de conviver com linguagens e saberes
diferentes daqueles de seus campos específicos.
Para que isso possa ser aplicado, é necessário discutir a questão dos
conhecimentos nos quais são especialistas (História, Física, Matemática, Geografia
e outros), no contexto da contemporaneidade. Isso envolve uma reflexão sobre
como os conhecimentos específicos de uma determinada disciplina estão sendo
apresentados e as perspectivas de inter-ligações com outras disciplinas.
No caso particular da Física, atualmente o seu ensino tem se distanciado
do mundo vivenciado pelos alunos, e estes, por sua vez, passam a vê-lo como
sendo vazio de significados, não conseguindo perceber sua importância e beleza.
Para que se possa modificar essa situação, é importante que deixemos de privilegiar
somente suas expressões e abstrações, e procuremos, a partir de exemplos
concretos e das observações dos fenômenos, chegar às suas leis e conceitos.
Em relação aos seus cursos de licenciatura, essa necessidade de
mudança tem sido levantada não só nas universidades brasileiras. Conforme Howes
(2000), a Associação Americana de Professores de Física, a Sociedade Americana
de Física e o Instituto Americano de Física, se uniram para formar uma Força-Tarefa
Nacional sobre a graduação em Física, na tentativa de focalizar as respostas da
comunidade da Física para se fazer mudanças metodológicas com que a Física
básica é ensinada aos estudantes em algumas universidades norte-americanas.
Ainda segundo Howes (2000), a própria Física mudou. O campo de seu
conhecimento expandiu-se e poucas disciplinas de Física básica refletem essa
mudança, terminando por repassar um conjunto acabado de conhecimentos, quando
na realidade, a Física é uma área excitante para se trabalhar na medida em que se
busquem novos caminhos, como por exemplo, uma instrução mais interativa com
conhecimentos de outras áreas.
Isto implica em novas exigências para seus professores e os cursos
destinados a formar esses profissionais terão que responder às necessidades
impostas pelas novas formas do ensino e avaliação da aprendizagem dos alunos.
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No Brasil, através da Resolução CNE/CP 01/2002, foram instituídas
diretrizes que apresentam princípios que têm fortalecido o processo de flexibilidade
curricular com vistas à adequação do ensino superior às novas demandas oriundas
do processo de reestruturação produtiva. As diretrizes propõem uma formação com
base na concepção de competências necessárias à atuação profissional do docente.
Essas competências referem-se ao comprometimento com os valores
inspirados na sociedade democrática, à compreensão do papel social da escola, ao
domínio dos conteúdos a serem socializados, de seus significados em diferentes
contextos e de sua articulação interdisciplinar, ao domínio do conhecimento
pedagógico, aos processos de investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da
prática pedagógica e competências referentes ao gerenciamento do próprio
desenvolvimento profissional.
Competência está relacionada a um saber mobilizador em que o aluno irá
desenvolver operações cognitivas complexas com o objetivo de chegar a um
resultado. Existirá quando esse aluno for capaz de realizar operações mentais a
partir de momentos que vivenciou na escola com o uso de conteúdos curriculares,
fazendo uma relação com a vida cotidiana, nas variadas situações para se chegar a
uma resolução de problemas.
Segundo Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004) a formação de competência
“é um processo complexo, que implica ações diversas entre os diferentes níveis de
conhecimento, dos saberes, dos esquemas de ação, dos elementos afetivos, do
contexto, etc”.
A aquisição das competências básicas para o cidadão, constitui um
princípio de caráter epistemológico, referido no aprender a conhecer. Quando
falamos em competências básicas, estamos nos referindo:
1) À capacidade de abstração, de pensar diferentes alternativas
para solução de um problema, de trabalhar em equipes e de
buscar conhecimentos.
2) Ao desenvolvimento do pensar de uma forma global, do
pensamento divergente e do pensamento crítico.
3) À disposição para procurar e aceitar críticas e enfrentar desafios.
4) À criticidade, curiosidade e do saber comunicar-se.
(RAMALHO E NUÑEZ, 2002, p.8).
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Nesse sentido, o projeto político-pedagógico do curso de Geografia da
FAFIDAM, aponta como competências e habilidades a seus licenciandos:
•

Analisar e interpretar os processos e fenômenos das pluralidades espaçotemporais, reconhecendo no desdobramento desses fenômenos à produção de
uma linguagem geográfica voltada à leitura, ao entendimento e à construção da
realidade.

•

Conhecer, utilizar e produzir instrumentos de representação espacial, gráfica e
cartográfica nos processos de identificação da localização, da extensão, da
distribuição e da freqüência dos fenômenos naturais e humanos.

•

Compreender e aplicar os conceitos e conteúdos geográficos no processo de
produção do conhecimento, adequando-os aos diferentes níveis de ensino e
construindo referenciais teórico-metodológicos para a análise e intervenção na
sociedade.

•

Planejar e realizar atividades teórico-práticas, como projetos de pesquisa no
âmbito do ensino e da ciência geográfica, trabalhos de campo e oficinas didáticopedagógicas, como meios de potencializar as práticas de ensino em Geografia.

•

Conhecer e utilizar materiais e técnicas laboratoriais, assim como as novas
tecnologias no intuito de fomentar a pesquisa e o ensino.

•

Contribuir, a partir da investigação científica, para o entendimento das
problemáticas sócio-ambientais, no sentido de buscar soluções para questões e
regionais.
Tais perspectivas exigem uma organização interdisciplinar e flexível dos

conhecimentos e componentes que integram o currículo, articulados aos objetivos do
curso e ao perfil do profissional que se pretende formar.
Seguindo esses critérios, é importante que as instituições formadoras em
Geografia promovam um ensino que auxilie o fortalecimento da autonomia
intelectual do educando, que prime pela indissociabilidade da relação entre
sociedade e natureza como um aspecto importante para a superação de uma visão
fragmentária do conhecimento de mundo, bem como, pela interdisciplinaridade,
princípio importante no processo formativo quando visto como uma resposta aos
limites de uma formação fundamentada em saberes mecanicamente parcelados e
justapostos, que dificultam a compreensão e explicação da realidade em sua
complexidade.
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Diante desse contexto, o curso de Geografia da FAFIDAM adota,
conforme

seu

projeto

político

pedagógico,

como

princípios

norteadores:

indissociabilidade entre ensino e pesquisa na formação do professor de geografia;
integração entre teoria e prática como necessidade de articular o saber geográfico
com as práticas sócio-espaciais; responsabilidade e competência profissional
fundadas na constante avaliação do processo de formação, permitindo rever
procedimentos didático-pedagógicos na aplicação de conhecimentos e no
desenvolvimento de habilidades profissionais; compromisso político com o
desenvolvimento da cidadania e com uma ética de atuação profissional
(Universidade Estadual do Ceará, 2005).
Para Vesentini, as instituições que pretendam formar bons profissionais
devem ter um adequado curso básico:
Que seja pluralista e contemple as diversas áreas e tendências da
ciência geográfica; que esteja voltado não para produzir especialistas
e sim para desenvolver nos alunos a capacidade de “aprender a
aprender”, de pesquisar, de observar, ler e refletir, de ter iniciativa e
capacidade próprias (VESENTINI, 2004, p.239).

Seguindo essas sugestões, o curso de Geografia da FAFIDAM propõe
como objetivo geral, em seu projeto político-pedagógico, que o licenciado seja capaz
de compreender e construir um conhecimento Geográfico a partir da consciência da
espacialidade dos fenômenos como base para o desenvolvimento de uma prática
pedagógica indissociável da investigação cientifica.
Para isso, orienta a formação de um profissional que seja capaz de:
1- Ter o domínio do conhecimento geográfico e didático-pedagógico, inerentes ao
exercício da pratica docente;
2- Assumir uma postura crítico-reflexiva a partir de uma formação consistente e
contínua, que leve à permanente reflexão no papel social da Geografia na escola
e na sociedade;
3- Desenvolver a pesquisa, enquanto instrumento de investigação científica capaz
de elucidar aspecto da realidade referente ao ensino de Geografia e à Ciência
Geográfica.
Para propiciar esta formação, o curso de Geografia da FAFIDAM está
articulado nos seguintes eixos formativos: Um núcleo que compreende um conjunto
de disciplinas obrigatórias à formação básica do geógrafo capacitado ao magistério
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(Núcleo de Formação Básica), e outro que é composto por um conjunto de disciplina
eletivas e optativas voltadas mais especificamente à formação de um profissional
geógrafo (Núcleo de Formação Diversificada).
Em relação ao núcleo de capacitação ao magistério, encontramos
disciplinas específicas como: Climatologia, Geografia da População, Metereologia,
Geografia Astronômica e Cosmográfica, Geologia, Geografia Agrária, Recursos
Naturais e Conservacionismo, Oceanografia e Hidrologia Continental.
Dentre as que mais diretamente se articulam com a Física, selecionamos
Climatologia e Geografia Astronômica e Cosmográfica, que dentre outros fatores,
envolvem assuntos que constantemente estão presentes no mundo cotidiano, extra
sala de aula, como o efeito estufa, o aquecimento global e as questões do mundo
celeste. Com base nisso, vejamos como a disciplina Física I, tema da presente
dissertação, pode ser de fundamental importância na formação do licenciando em
geografia em nossa instituição.

2.2. A contribuição da disciplina Física na formação de licenciados em
Geografia da FAFIDAM
Sendo a Física uma ciência que está ligada aos fenômenos naturais
“espera-se que contribua para a formação de uma cultura científica efetiva, que
permita ao indivíduo a interpretação dos fatos, fenômenos e processos naturais”
(Brasil, 1999, p.229), situando-o como ser humano que interage com a natureza,
fazendo parte de suas transformações.
A preocupação de explicar os acontecimentos da natureza, algumas
questões ambientais, isto é, algumas interações da sociedade com a natureza e, ao
mesmo tempo, desenvolver competências e habilidades que proporcionem ao
educando conhecer e entender a sociedade em que vive, aproximou o conhecimento
físico de outros conhecimentos, como por exemplo, os de Geografia.
A Geografia moderna (Mendonça, 1998), desde sua origem como ciência,
se propôs o estudo da relação entre os homens e o meio ambiente do planeta. O
conhecimento dos aspectos físico-naturais das paisagens, assim como os humanosociais sempre fizeram parte do temário de estudo dessa ciência. O aprofundamento
da especialização estabeleceu nesta ciência duas áreas de investigação separadas,
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ou como lembra Andrade (1987), quase autônomas: a Geografia Humana e a
Geografia Física.
Particularmente, na Geografia Física encontramos a presença constante
de elementos discutidos na Física, como o ciclo da água e os processos de
transferência de calor, que são essenciais para a compreensão de algumas de suas
disciplinas, como Climatologia e Hidrologia. Um outro fator importante é o estudo dos
fenômenos astronômicos, como os eclipses, as auroras e as estações do ano.
Outro aspecto que pode envolver a relação Geografia/Física é questão do
espaço, dentro dos seus diferentes tipos, como por exemplos, o espaço cartográfico
(onde se encontram pontos, linhas e figuras geométricas), o espaço astronômico
(onde se encontram os planetas, as estrelas, os cometas, etc.) e o espaço
geográfico (espaço onde vivemos), sendo que nesse último encontramos tanto os
elementos naturais, como os rios, as montanhas e as árvores, como também,
elementos elaborados pelo homem, como os edifícios, estradas e cultivos. Esse
espaço se encontra inserido numa visão mais moderna da Geografia, denominada
Geografia crítica. (COUTO, 2004).
Apesar do conceito de espaço usado pelos geógrafos ser diferenciado do
conceito trabalhado na física, isso não deve ser encarado como um obstáculo na
inter-relação entre essas áreas. Muito pelo contrário, deve se transformar num
desafio prazeroso para nós professores buscarmos extrair em cada contexto
específico, elementos que venham enriquecer essa inter-ligação.
Na Geografia, portanto, encontramos espaços para a interdisciplinaridade,
devido a natureza diversa e múltipla dos fenômenos com que trabalha o geógrafo,
cuja explicação exige a parceria do conhecimento de outras ciências, dentre eles o
conhecimento físico, que dá uma substancial contribuição à interpretação dos
fenômenos que ocorrem na face da Terra.
Normalmente, esse conhecimento, seja ele físico ou geográfico, é
apresentado de forma fragmentado, com o professor de cada área realizando
isoladamente o seu trabalho, sem interação com os colegas. Para que se objetive
uma articulação entre os saberes e conectem-se os fragmentos, é fundamental que
esse processo seja intermediado por constantes diálogos entre professores e
alunos. Segundo Barcelos, é muito importante esse diálogo, “pois na explicitação
das diferenças é que podemos fecundar o ensino e a aprendizagem de Geografia,
que tenha algum significado na vida dos alunos” (BARCELOS, 2004, p.320).
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A presença do diálogo entre a Física e a Geografia pode permitir uma
conexão que venha a fortalecer a compreensão das leis da natureza, e assim,
aperfeiçoarmos a maneira como enxergamos uma série de fenômenos presentes em
nosso mundo.
Na busca desse diálogo, observamos a grade curricular vigente (grade
curricular I) do curso de Geografia da FAFIDAM, para verificarmos quais disciplinas
específicas desse curso poderiam ser melhores compreendidas, caso a seus alunos
fossem apresentados conceitos físicos discutidos na disciplina Física I, que é
regularmente ofertada no segundo semestre, conforme fluxograma abaixo:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA
FACUDADE DE FISOLOFIA DOM AURELIANO MATOS
DEPARTAMENTO GEOCIÊNCIAS
CURSO DE GEOGRAFIA – LICENCIATURA PLENA
GRADE CURRICULAR I
DISCIPLINA
Introd. Univ. e ao curso
Comunicação e Expressão I
Língua Inglesa I
Cálculo I
Introdução a Filosofia
Met. Do Trabalho Cientifico

1º SEMESTRE
CÓDIGO DA DISCIPLINA
CRÉDITOS
LN 158
02
LN 153
06
LN 632
04
LN 155
04
LN 156
04
LN 252
04

DISCIPLINA
Comunicação e Expressão II
Introdução à Sociologia
Introdução à Economia
Introdução à Estatística
Biologia I
Física I

2º SEMESTRE
CODIGO DA DISCIPLINA
CRÉDITOS
LN 465
04
LN 365
04
LN 351
04
LN 350
04
LN 143
04
LN 458
04

DISCIPLINA
Fundamentos Geográficos
Psicologia da Adolescência
Geog. Astr. e Cosmografia
Geografia da População
Meteorologia

3º SEMESTRE
CÓDIGO DA DISCIPLINA
CRÉTERIOS
LN 123
04
LN 452
04
LN 124
04
LN 129
04
LN 125
04

DISCIPLINA
Psicologia da Aprendizagem
Geologia
Climatologia
Geografia Agrária
Geografia das Industrias

4º SEMESTRE
CÓDIGO DA DISCIPLINA
CRÉDITOS
LN 504
04
LN 141
04
LN 127
04
LN 134
04
LN 133
04

PRÉ-REQUISITOS

PRE-REQUISITOS
LN 153

PRÉ-REQUISITOS

PRÉ-REQUISITOS
LN 425
LN 125
LN 129
LN 129
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DISCIPLINA
Didática I
Cartografia I
Geomorfologia
Geog. Urbana e dos Serviços
Biografia
DISCIPLINA
Didática II
Geog. do Desenvolvimento e
Subdesenvolvimento
Recursos Naturais e
Conservacionismo
Geografia do Brasil I
Geografia do Brasil II
Estrutura e funcionamento do
Ensino de 1º e 2º graus

DISCIPLINA
Oceonografia e Hidrologia
continental
Geografia do Nordeste e Ceará
Pratica de Ensino em
Geografia do 1º grau
Geografia Aplicada ao
Planejamento Regional
História Economica Geral e do
Brasil

DISCIPLINA
Prática de Ensino em
Geografia do 2º graus
Antropologia Cultural
Optativa
Optativa

DISCIPLINA
Sociologia II
Pedologia
Geopolítica Geral e do Brasil
Ecologia Geral
Geografia Social
Geografia Antropológica
Fundamentos de Geografia
Humana
Teoria do Desenvolvimento
Hidrologia
Geografia Econômica Geral
Geografia Econômica do
Brasil
Teoria, Método e Prática de
Pesquisa
Geomorfologia Estrutural
Geomorfologia Climática

5º SEMESTRE
CÓDIGO DA DISCIPLINA
CRÉDITOS
LN 469
04
LN 128
04
LN 126
04
LN 145
04
LN 132
04
6º SEMESTRE
CÓDIGO DA DISCIPLINA
CRÉDITOS
LN 164
04
LN 176
04

PRÉ-REQUISITOS
LN 504
LN 141
LN 133 e 134
LN 127
PRÉ-REQUISITOS
LN 469

LN 139

04

LN 132

LN 131
LN 142
LN 198

04
04
04

LN 126
LN 129

7º SEMESTRE
CÓDIGO DA DISCIPLINA
CRÉDITOS
LN 135
04

PRÉ-REQUISITOS

LN 138
LN 140

04
04

LN 131
LN 164

LN 170

04

LN 142

LN 409

04

8º SEMESTRE
CÓDIGO DA DISCIPLINA
CRÉDITOS
LN 162
04
LN 426

PRÉ-REQUISITOS
LN 140

06

OPTATIVAS
CÓDIGO DA DISCIPLINA
CRÉDITOS
LN 161
06
LN 130
04
LN 225
04
LN 218
04
LN 149
04
LN 232
04
LN 233
04
LN 236
LN 238
LN 242
LN 263

04
04
04
04

LN 264

04

LN 265
LN 269

04
04

PRÉ-REQUISITOS
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Planejamento Urbano e
regional
Botânica
Zoologia

LN 270

04

LN 271
LN 272

04
04

Vale acrescentar que esse curso passará por algumas modificações e
uma nova grade curricular será gradualmente implementada. Em função desse
processo, também analisamos essa grade (grade curricular II) e presenciamos
disciplinas que possibilitarão obtermos nosso objetivo.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA
FACUDADE DE FISOLOFIA DOM AURELIANO MATOS
DEPARTAMENTO GEOCIÊNCIAS
CURSO DE GEOGRAFIA – LICENCIATURA PLENA
GRADE CURRICULAR II
DISCIPLINA
Introdução ao Pensamento
Geográfico
Introdução á Sociologia
Geologia Geral
Cartografia
Introdução á Filosofia

DISCIPLINA
Geografia da População
Climatologia
Geografia dos Espaços
Mundiais
Met.trabalho Científico
Psicologia Evolutiva

1º SEMESTRE
CÓDIGO DA DISCIPLINA
CRÉDITOS
LN 123
04
LN 365
LN 122
LN 128
LN156

04
04
04
04

2º SEMESTRE
CODIGO DA DISCIPLINA
CRÉDITOS
LN 129
04
LN 127
04
LN 538
04
LN 252
LN 452

PRE-REQUISITOS

04
04

DISCIPLINA
Geografia Agrária
Geomorfologia
Geografia das Indústrias
Psicologia da Aprendizagem
Oficina em Geografia I

3º SEMESTRE
CÓDIGO DA DISCIPLINA
CRÉDITOS
LN 134
04
LN 126
04
LN 133
04
LN 306
04
LN 723
04

DISCIPLINA
Geografia Urbana

4º SEMESTRE
CÓDIGO DA DISCIPLINA
CRÉDITOS
LN 151
04

Recursos Hídricos
Didática Geral
Estrutura e Funcionamento do
Ensino Fundamental e Médio
Oficina em Geografia II

PRÉ-REQUISITOS

LN 238
LN 272
LN 369

04
04
04

LN 724

04

PRÉ-REQUISITOS
Geografia da População
Geologia/Climatologia
Geografia da População
Geologia/Climatologia/Cartogra
ia

PRÉ-REQUISITOS
Geografia Agrária/Geografia
Indústrias
Geologia/Climatologia

Geografia:Agrária/Indústrias/Po
pulação
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DISCIPLINA
Geografia Humana do Brasil
Geografia Física do Brasil
Pedologia
Biogeografia
Oficina em Geografia III

5º SEMESTRE
CÓDIGO DA DISCIPLINA
CRÉDITOS
LN 142
04
LN 131
04
LN 130
04
LN 132
04
LN 746
04

DISCIPLINA
Teoria e Método em Geografia

6º SEMESTRE
CÓDIGO DA DISCIPLINA
CRÉDITOS
LN 751
04

Geografia e Ensino
Oficina em Geografia IV

LN 752
LN 753

04
08

Geografia do Nordeste

LN 754

04

DISCIPLINA
Física para Geografia
Eletiva
Estágio Supervisionado em
Geografia I
Geografia do Ceará

DISCIPLINA
Estágio Supervisionado em
Geografia II:Ensino
Fundamental
Projeto de Pesquisa
Optativa
Eletiva

DISCIPLINA
Trab.Conclusão de Curso
Estágio Supervisionado em
Geografia III:Ensino Médio
Optativa

DISCIPLINA
Análise Ambiental
Climatologia Dinâmica
Geografia Cultural
Sensoriamento Remoto
Introdução à Economia
Cartografia Temática
Geografia do Turismo
Geomorfologia Climática
Geomorfologia do Ceará
Tecnologias da
Geoinformação
Antropologia Cultural

7º SEMESTRE
CÓDIGO DA DISCIPLINA
CRÉDITOS
LN
04
LN
04
LN 755
02
LN 756

04

8º SEMESTRE
CÓDIGO DA DISCIPLINA
CRÉDITOS
LN 757
08

LN 758

04

LN
LN

04
04

9º SEMESTRE
CÓDIGO DA DISCIPLINA
CRÉDITOS
LN 744
04
LN 759
08
LN

PRÉ-REQUISITOS
Geografia Urbana
Geomorfologia
Geologia/Climatologia
Geologia/Climatologia
Geomorfologia/R.Hídricos

PRÉ-REQUISITOS
Introdução ao Pensamento
Geográfico
Geografia
Urbana/Pedologia/Biogeografia/
G.Física/G.Humana Brasil
Geo.Humana/Geo.Física Brasil

PRÉ-REQUISITOS

Geografia e Ensino/Didático
Geral
Geografia do Nordeste

PRÉ-REQUISITOS
Estágio Sup.I/Oficina I,II,III,IV

Teoria e Met. Pesquisa em
Geografia

PRÉ-REQUISITOS
Projeto de Pesquisa
Estágio Supervisionado em
Geografia II

04

OPTATIVAS
CÓDIGO DA DISCIPLINA
CRÉDITOS
LN
04
LN
04
LN
04
LN 777
LN
LN
LN
LN
LN 791
LN

04
04
04
04
04
04
04

LN

04

PRÉ-REQUISITOS
Climatologia
Introdução ao Pensamento
Geográfico
Cartografia
Cartografia
Geomorfologia
Geomorfologia
Cartografia

32

Educação Ambiental
Espaço, Território e Região

ELETIVAS
LN
LN

04
04

Geografia Econômica
Oceanografia
Química para Geografia
Geografia Política

LN
LN 760
LN
LN

04
04
04
04

Introdução
Geográfico

ao

Pensamento

Geologia/Climatologia
Geografia dos Espaços Mundiais

Nessas grades, encontramos as seguintes disciplinas que envolvem
conceitos apresentados pela Física: Geografia Astronômica e Cosmográfica,
Metereologia,

Geologia,

Geomorfologia,

Pedologia,

Sensoriamento

Remoto,

Oceanografia, Climatologia e Hidrologia. Dentre elas, demos mais destaque para
Geografia Astronômica e Cosmográfica, Climatologia e Hidrologia.
A disciplina Geografia Astronômica discute questões relacionadas às
propriedades dos planetas, do Sol e da Lua, ou seja, são apresentadas algumas de
suas propriedades, como composições, dimensões e densidades, mas sem uma
abordagem sobre quaisquer interações entre eles.
Procurando ampliar a discussão de conceitos relacionados à Astronomia,
selecionamos conteúdos que envolvessem o universo e sua origem, o movimento
planetário e suas leis, isto é, as leis de Kepler e a lei da gravitação universal de
Newton, e ainda os fenômenos relacionados à interação Sol-Terra-Lua, como os
eclipses e as auroras.
Na disciplina de Climatologia aborda-se assuntos relacionados ao estudo
das condições climáticas e suas influências sobre o meio e a sociedade, que serão
melhores compreendidos se os alunos conhecerem o conceito de calor, seus meios
de propagação, sua presença na vida e no ambiente, e sua participação nos
processos naturais, dentre outros fatores.
Trabalhamos esses temas em nossa disciplina com um enfoque
conceitual, dentro de uma seqüência que possibilitou finalizarmos com uma
exposição de assuntos importantes presentes no contexto de um professor de
geografia, como o efeito estufa, o aquecimento global e a formação dos ventos.
Com relação à disciplina de Hidrologia, são discutidos conceitos básicos
sobre o ciclo hidrológico e a crise da água, por exemplo. Através do ciclo da água,
podemos implementar conhecimentos onde se possa abordar conceitos como
energia, sua conservação e produção, além do que, enfocarmos a importância da
participação dos seres vivos nesse ciclo.
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Esses assuntos foram apresentados discutindo-se os conceitos físicos
presentes em cada etapa do ciclo da água, mostrando inclusive a importância desse
ciclo para a manutenção da vida na Terra, os efeitos acarretados a esse ciclo
quando o homem provoca desmatamento, enfocando o semi-árido com seu balanço
hídrico. Complementamos com uma apresentação sobre alguns fenômenos naturais,
como neve, granizo e geada, a partir da explicação do que acontece quando certa
quantidade de água em contato com determinada temperatura, passa do estado
líquido para outro estado físico.
Na condução desse processo, procuramos avançar no sentido de uma
integração que utilizasse uma linguagem menos científica, que permitisse apresentar
os conceitos físicos dentro de um contexto próximo ao aluno, ou seja, abordando
através de textos de leitura acessível, o conhecimento físico presente no seu
cotidiano.
Delizoicov (2002) defende que a realidade vivida pelo aluno deve ser o
contexto privilegiado da aprendizagem e da aplicação do conhecimento. Para ele é
importante também partirmos para o entendimento de que o processo de produção
do conhecimento que caracteriza a ciência e a tecnologia constitui uma atividade
humana, e o seu ensino não deve direcionar-se somente para “formar cientistas”,
mas ter como pressuposto a meta de uma “Ciência para todos”.
Em concordância, Hewitt (2002) sugere que a física deve ser conduzida
no sentido de despertar interesses mesmo para quem não é estudante de ciências e
é uma ciência fundamental para uma educação abrangente.
Ainda segundo esse autor,
Referir-se a física, significa estudarmos as conexões existentes na
natureza, e seus conceitos devem formar a base para as demais
ciências. Porém, quando o foco de seu ensino está em aprender
técnicas de resolver problemas algébricos, a fascinação da física se
perde (Hewitt, 2002, p.18).

Dar um enfoque conceitual ao ensino de Física destinado a outras áreas,
como a Geografia, conduz-nos a tratar o conhecimento físico dentro de uma
abordagem qualitativa, possibilitando entre outras coisas, estudar os fenômenos
presentes na natureza numa metodologia diferente da apresentada pela maioria dos
livros didáticos.
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Seguindo essas orientações, ou seja, dando uma abordagem qualitativa
aos seus conteúdos, os quais selecionados dentro de um processo de inter-relação
com outras disciplinas do curso a qual é ofertada, a disciplina Física I, modificou
procedimentos que podem contribuir na formação do professor de Geografia com
conhecimentos que permitam a esse futuro professor:
1. Compreender assuntos abordados em disciplinas específicas de seu curso, como
Climatologia e Geografia Astronômica, e que necessitam do conhecimento de
alguns conceitos físicos;
2. Conhecer e entender de uma forma mais consistente, uma série de fenômenos
naturais;
3. Visualizar a presença do conhecimento físico no seu cotidiano, lhe possibilitando
questionar assuntos presentes no seu dia-a-dia e com isso, aproximar o seu
mundo vivencial aos conceitos discutidos em ambiente escolar;
4. Compreender o conhecimento físico como um processo historicamente
construído.
Sendo assim, podemos fazer aqui uma lista prévia dos conteúdos e da
abordagem pedagógica esta disciplina tem:
•

Calor, destacando a sua presença na compreensão dos sistemas naturais, como
a formação dos ventos, a manutenção do clima, e em temas da atualidade, entre
eles, o aquecimento global e o efeito estufa;

•

Nosso sistema planetário, descrevendo os modelos e leis que o regem,
enfocando as teorias que deram ou dão sustentações a esses modelos,
incorporando elementos da história das ciências como recurso facilitador na
compreensão da construção histórica do conhecimento físico;

•

Propriedades da Terra, do Sol e da Lua, abordando as interações entre eles e
com isso podermos discutir uma série de fenômenos astronômicos;

•

Assuntos atuais da Física, abrindo espaços para que os alunos possam
questionar algum assunto presente no seu cotidiano, como por exemplo, os
aparatos tecnológicos e sua utilização, entre eles, radares, satélites, etc.
Esses conteúdos serão apresentados através do ementário da disciplina,

exposto da seguinte forma: Origem do universo; bases conceituais para o estudo
dos movimentos; descrição do nosso sistema planetário; a Terra, o Sol, a Lua e suas
interações; estudo dos fenômenos astronômicos; o calor e sua propagação; a
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formação dos ventos; o papel do calor na origem e manutenção da vida; o clima e a
intervenção do homem sobre ele; o efeito estufa e o aquecimento global.
No capítulo seguinte descreveremos a instituição e os colaboradores que
tivemos na seleção desses conteúdos.
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CAPÍTULO III- A PESQUISA

3.1. Etapas da pesquisa e percurso metodológico
Na primeira fase de nosso estudo, utilizamos a pesquisa documental e
bibliográfica, buscando, nos documentos oficiais e na literatura, orientação para a
elaboração de uma proposta interdisciplinar entre a Física e a Geografia que
pudesse ser aplicada a um curso de formação de professores em Geografia.
Na

pesquisa

documental,

foram

utilizados

documentos

como

a

LDB9394/96, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), suas Orientações
Educacionais Complementares (PCN+) e as diretrizes e resoluções para formação
de professores.
Completando essa etapa, realizamos uma revisão de literatura, com
enfoque a temas relacionados à formação de professores, interdisciplinaridade no
ensino de Física e orientações metodológicas para o seu ensino.
Em relação ao ensino de Física, procuramos referenciais que abordassem
assuntos como: qual a Física que precisamos ensinar (princípios, modelos,...)?; a
Física para a vida (física para outros cursos e para aqueles que não seguirão na
área de ciências-aproximação dos saberes escolares com o cotidiano); a questão da
linguagem do material didático e a abordagem matemática.
Para a formação de professores, detivemo-nos aos aspectos relacionados
à formação do professor de Física e à atualização de seus métodos, às alternativas
didático-pedagógicas e à reflexão na ação (interação professor/aluno e o prazer em
aprender).
Finalizamos essa fase lendo sobre os pontos de vista de alguns
especialistas

sobre

abordagens

interdisciplinares

e

os

desafios

para

a

implementação de projetos que envolvam essa temática.
Na segunda fase, passamos para o planejamento, e em seguida para a
aplicação da proposta numa turma do curso de licenciandos em Geografia da
FAFIDAM, terminando por apresentar nossa análise e recomendações sobre o
objeto do estudo.
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3.2. Descrição do ambiente e dos sujeitos envolvidos na pesquisa
3.2.1. A FAFIDAM e a cidade de Limoeiro do Norte-Ce
A pesquisa vincula-se à Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos FAFIDAM, localizada na Avenida Dom Aureliano Matos, nº 2058, centro da cidade
de Limoeiro do Norte, município pertencente a região do Vale do Jaguaribe, no
interior do estado do Ceará (Anexo D).
O vale do Jaguaribe apresenta um dos mais variados conjuntos de feições
econômicas e sociais dentro do espaço cearense. Englobando cerca de 48% do
Estado exibe um grande potencial natural, produto da associação de processos
naturais que ao longo de toda a história geológica da Terra produziram um conjunto
de condições físicas muito particulares. Durante os últimos 30 anos do século XX e
início do século XXI, a região do Vale do Jaguaribe, vem se concretizando, enquanto
espaço de investimentos públicos e particulares, visando o desenvolvimento de
atividades econômicas como: agricultura empresarial, carcinicultura, instalação de
indústrias (calçados, redes por empresas de fora da região), turismo, piscicultura,
apicultura e outras.
A maioria dessas atividades econômicas gera serviços que se instalam na
cidade, contribuindo para intensificar a urbanização nas principais cidades da região
do baixo Jaguaribe: Aracati, Russas e Limoeiro do Norte.
Limoeiro do Norte destaca-se como uma das principais cidades da região
pela oferta de serviços de educação e agropecuário, constituindo-se como um pólo
regional. A referida cidade possui uma área de 771 Km² e uma população de 49.620
hab., sendo 28.186 hab. residentes na zona urbana e 10.047 hab. na zona rural.
Possui quarenta (40) Escolas de Ensino Fundamental, quatro (04) de Ensino Médio
e duas (02) Faculdades, sendo uma voltada à formação de Tecnólogos (CENTEC) e
outra à formação de Professores (FAFIDAM).
A FAFIDAM é uma instituição de nível superior subordinada a
Universidade Estadual do Ceará-UECE, e desde o ano de 1968 se destina a atender
sua região qualificando os profissionais de ensino. Essa região é composta por
quatorze municípios e todos os dias vêm transportes trazendo alunos dessas
cidades, sendo que algumas delas distam até 120 km de Limoeiro do Norte.
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Sua estrutura organizacional é composta por um conselho, órgão máximo
da faculdade, uma diretoria e vice-diretoria, e as coordenações dos cursos.
Atualmente, oferece à comunidade os cursos de licenciaturas em Geografia, Letras,
Pedagogia, História, Física, Matemática, Química e Biologia, todos na área de
licenciatura plena.
A Faculdade possui uma infra-estrutura física boa para uma unidade do
interior, com 17 salas de aulas, auditório com 300 lugares, sala de multimeios com
50 lugares, biblioteca com acervo de aproximadamente 1600 volumes, setor
administrativo, recepção, sala de professores e 06 laboratórios.
Os laboratórios pertencem aos cursos de Física, Química, Biologia,
Informática, Letras e Geografia. Está em fase de planejamento um laboratório para o
curso de Matemática. Eles são utilizados não só por alunos desses cursos, mas
também pelos alunos do ensino fundamental e médio das escolas da rede pública
de toda a região.
A Faculdade oferece à região do baixo Jaguaribe várias linhas de
atuação, dentre elas: formação continuada de professores, através de cursos de
extensão para atualização nas áreas do conhecimento, cursos e oficinas
laboratoriais extensivos à comunidade; produção de material didático para as
escolas de ensino fundamental e médio, por meio de cursos de pós-graduação latusensu voltados para a qualificação de profissionais.
Contribui também com assessoria e consultoria, desenvolvendo os
projetos de ensino-aprendizagem, visando à modernização e diversificação dos
métodos didático-pedagógicos, como também, desenvolvendo projetos na área da
educação de jovens e adultos, além de dar diretrizes para inovações pedagógicas
nas escolas públicas, fortalecendo a formação de gestores.
A meta da instituição explicitada em seu PDI é integrar e desenvolver
sócio-culturalmente a região onde se encontra inserida, por intermédio de ações
conjuntas das diferentes instituições embasadas na identidade regional, e procura
ser o lugar privilegiado da elaboração do saber.
Para tanto, ainda tem como desafios imediatos a criação de novos cursos
que atendam às novas demandas da região do baixo Jaguaribe, e a ampliação e
consolidação da pesquisa e extensão como instrumento de articulação com a
sociedade e de fortalecimento do ensino.
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Ante o processo de mudanças por que passa essa região do baixo
Jaguaribe, com a implementação de projetos desenvolvimentistas, a FAFIDAM
marca sua presença, dando-lhes suporte como instituição e integrando-se aos
mesmos na marca pelos objetivos colimados.

Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos (FAFIDAM)
Na organização curricular do curso de Geografia desta instituição,
encontramos disciplinas de conteúdos específicos que se relacionam com disciplinas
de outros cursos, como Letras, Pedagogia, Matemática e Física. Atualmente, cerca
de 30% das disciplinas que compõem sua grade curricular são ministradas por
profissionais de outros cursos, dentre elas, a disciplina Física I, ofertada no seu
segundo semestre.
Nesse ambiente elaboramos um trabalho direcionado à disciplina Física I,
e para que pudéssemos desenvolver cada etapa desse trabalho, contamos com
importantes colaboradores.
3.2.2. Os sujeitos envolvidos
Iniciamos nossa proposta contando com a colaboração de alguns
docentes dos cursos de Física e de Geografia e principalmente com os discentes
regularmente matriculados na disciplina Física I do semestre 2006/2 da FAFIDAM.
Junto aos colegas professores, discutimos alguns pontos que viriam a
nortear a proposta. Nos contatos e na literatura pesquisada chegamos a conclusão
de que precisaríamos reforçar ações tais como, articulação entre as áreas do
conhecimento, integração teoria-prática.Também contemplamos em nossos estudos
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o problema da avaliação, pois sabíamos que o processo de avaliação é uma
importante etapa dentre as engrenagens

do

ensino-aprendizagem.

Novas

estratégias de avaliação foram construídas e serão apresentadas ao longo do
presente trabalho.
Ao longo da aplicação da proposta, que ocorreu no semestre 2006/2, os
alunos da disciplina eram solicitados a fazer críticas e sugestões em relação aos
conteúdos selecionados, linguagem dos textos utilizados e a metodologia
empregada.
Seus depoimentos ocorreram oral e espontaneamente ao final de alguns
encontros, que transcorreu às sextas-feiras das 18:30 às 22:00 hrs. Inicialmente,
verificamos um certo receio numa parcela da turma em opinar, muitas vezes por não
estar acostumada com essa abertura por parte de nós professores. Só a partir do
terceiro encontro que encontramos um maior número de relatos.
Num contexto geral, opinaram que a linguagem escrita pelas apostilas
utilizadas, principalmente da coleção Ciências da Natureza e Realidade da UFRN,
traziam uma facilidade para a compreensão dos temas discutidos, visto trazerem
uma linguagem diferenciada da utilizada pelos livros didáticos e abordarem os
assuntos de uma forma contextualizada e próxima da realidade deles.
Outro fator relatado foi a aplicação de atividades, visto em semestres
anteriores a disciplina transcorria apenas seguindo o livro didático, ou seja, com uma
exposição teórica do professor e em seguida complementava com resoluções de
exercícios.
Vale destacar que essa turma piloto era composta por 22 alunos
pertencentes a semestres variados, alguns inclusive eram concludentes, portanto,
bastante heterogênea, sendo a sua maioria constituída por pessoas que já cursaram
ou abandonaram a disciplina pelo menos uma vez. Nenhum pertencia ao segundo
semestre, onde a disciplina é ofertada regularmente.
Esses discentes são oriundos de várias cidades da região do baixo
Jaguaribe; uma parcela significativa cursou seus estudos em escolas públicas, onde
a carga horária de Física é bastante reduzida, fazendo com que esses alunos
chegassem à disciplina com pouco conhecimento dos conceitos físicos.
É importante destacarmos que além dessa reduzida carga horária, há no
ensino médio um distanciamento entre as propostas apresentadas pelos
documentos oficiais, como os Parâmetros Curriculares, e suas implementações nas
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escolas. Não é comum se expor aos alunos um conceito físico contextualizado com
o seu cotidiano. Portanto, algumas ações necessitam ser operacionalizadas pelo
governo e pela escola para que se possa modificar essa realidade.
Outro ponto de destaque em nossa turma, foi a verificação de que sua
maioria já leciona em escolas de ensino fundamental pertencentes normalmente a
governos municipais. Tal situação deve-se ao fato de que, apesar de sua formação
habilitá-la a ensinar no ensino médio, o número de escolas estaduais é bastante
reduzido na região e com isso passa a lecionar no ensino fundamental em escolas
mantidas pelas prefeituras.
O aspecto mais relatado foi o dos conteúdos selecionados. Segundo os
alunos, os parâmetros anteriores, isto é, a linguagem e as atividades, não trariam
grandes êxitos se os temas não tivessem relacionados à sua realidade específica.
Complementando a participação dos alunos, ao encerrarmos o semestre,
estes entregaram por escrito opiniões e sugestões dentro uma visão mais geral, para
que pudéssemos (re)direcionar alguns tópicos, no sentido de modificarmos ou
inserirmos pontos que levem a um conhecimento mais significante, estimulante e
participativo.
Em seus depoimentos, informaram que anteriormente se sentiam
desestimulados em cursar a disciplina, pois desde suas épocas de ensino médio,
não conseguiam compreender o que chamam “amontoados de fórmulas” que é a
Física, chegando muitas vezes a questionarem com a coordenação do seu curso
qual a serventia da referida disciplina para sua formação pessoal e profissional.
Concluíram relatando a importância na continuidade da aplicação da
nossa proposta em semestres posteriores, pois acreditam que os tópicos
trabalhados são de grande validade para sua formação profissional, já que vários
assuntos discutidos se fazem presentes em livros adotados pelas escolas nas quais
trabalham e que anteriormente não se sentiam preparados para os questionamentos
levantados por parte dos seus alunos.
Vejamos então o planejamento e a aplicação da proposta, e como
utilizamos essas sugestões.
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CAPÍTULO IV- UMA PROPOSTA DE ENSINO DE FÍSICA PARA O CURSO DE
FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE GEOGRAFIA

4.1. As dificuldades detectadas na proposta vigente até então e a busca por
novos caminhos.
A disciplina Física I do curso de Geografia da FAFIDAM tem como
conteúdo programático assuntos relacionados ao ramo da Física denominado
termologia, apresentando o seguinte ementário: Termometria- a medida da
temperatura, as escalas termométrica mais usuais e suas relações. A medida do
calor e sua propagação. As leis da termodinâmica. Dilatação térmica de sólidos e
líquidos. O estudo dos gases perfeitos, a equação de Clapeyron e as
transformações gasosas particulares.
O livro adotado é o dos autores Ramalho, Ivan, Nicolau e Toledo, que tem
em seu volume 2 a seguinte seqüência: termometria; dilatação térmica de sólidos e
líquidos; calorimetria; propagação de calor; mudanças de fase e estudo dos gases.
Para escolha dessas temáticas foi utilizado o critério de, entre os assuntos de Física
expostos pelos livros didáticos, qual seria o que mais se aproximaria das questões
da Geografia.
Esse critério foi definido durante reuniões do colegiado do curso de Física
da FAFIDAM, onde se discutiu dentre os conteúdos apresentados pelos livros
didáticos de Física, quais poderiam ser úteis para alunos do curso de geografia. Por
exclusão, ou seja, entre a mecânica, termologia e eletricidade, o que mais se
aproximava dos assuntos específicos da geografia, seria a termologia.
Apesar do conteúdo discutido na termologia apresentar uma maior
afinidade com os assuntos específicos da geografia, um problema provocado por
essa escolha foi a questão do pré-requisito. Quando se discute por exemplo, a
energia das moléculas e forças inter-moleculares, os alunos não tinham
conhecimentos anteriores sobre movimento, leis de Newton e energia mecânica,
aumentando o grau de dificuldade na assimilação dos conteúdos.
Durante o desenvolvimento da disciplina é utilizada somente a seqüência
do livro didático. Surgem nesse processo alguns obstáculos, como por exemplo,
dificuldades com a abordagem matemática nas resoluções de exercícios e na
interpretação da linguagem exposta pelo livro.
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As avaliações são elaboradas seguindo o nível de aprofundamento
encontrado no livro, procurando em alguma situação, relacionar os conteúdos
trabalhados com o cotidiano, mas não se verifica uma interligação com os assuntos
da Geografia. Expomos um modelo dessa avaliação no anexo A.
A junção de todos esses fatores, ou seja, a utilização apenas do livro
didático adotado, as dificuldades causadas pela linguagem apresentada nesse livro,
a falta de habilidades matemáticas pelos alunos e a avaliação sendo um processo
repetitivo dos exercícios expostos no livro, provocava um desinteresse acentuado
numa grande parcela dos alunos da disciplina, que em algumas situações relatavam
que entendiam a explicação do professor, mas quando estão estudando sem sua
presença não conseguem interpretar a leitura dos problemas a serem resolvidos.
Como conseqüência, tinha-se um elevado índice de trancamentos e abandonos na
disciplina.
Diante de tantos incômodos sentidos por professores, alunos e
coordenações dos cursos envolvidos, partimos para a elaboração de uma proposta
que viesse a ser construída a partir de um processo coletivo, e que incorporasse
elementos presentes nos documentos que orientam a educação brasileira na
atualidade e em autores que têm se preocupado com assuntos que envolvam o
ensino de Física, a formação de professores e a interdisciplinaridade.

4.2. A nossa proposta de ensino
4.2.1. Objetivos da disciplina e conteúdos
A partir das orientações sugeridas pela comunidade acadêmica, conforme
sub-ítem 3.2.2 desse trabalho e da análise das disciplinas presentes nas grades
curriculares do curso de Geografia da FAFIDAM, passamos a organizar um projeto
que pudesse dar suporte teórico a algumas disciplinas específicas da Geografia, que
necessitam de uma base da Física. Através desse processo, procuraremos
despertar interesses nos alunos da disciplina, inserindo tópicos que estão presentes
na sua área de atuação.
Essa etapa foi conseguida por meio de reuniões com o colegiado do
curso de Geografia e seguindo os critérios do seu projeto político-pedagógico,
priorizando-se questões onde se pudessem desenvolver atividades pedagógicas que
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viessem a aproximar os conteúdos teóricos com a prática social, buscando uma
aprendizagem consistente na produção do conhecimento.
A partir dos objetivos delineados, expostos no primeiro capítulo dessa
tese, selecionamos conteúdos que pudessem dar novas dimensões à disciplina
Física I do curso de Geografia da FAFIDAM, tentando promover um conhecimento
contextualizado e integrado à vida. Essa seleção de conteúdos significativos seguiu
a orientação dos eixos histórico-cultural e epistemológico, tendo em vista as
competências e habilidades que pretendemos desenvolver.
Complementando o processo, elaboramos atividades onde pudéssemos
adequar o ensino dos fenômenos físicos com as particularidades dos conteúdos
geográficos, baseadas no projeto político pedagógico do curso de Geografia da
FAFIDAM e nas Diretrizes Curriculares para formação de professores, que propõem
uma integração e articulação dos conhecimentos num processo permanente de
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade.
Montamos temas (módulos) de trabalho que, na medida em que articulam
conhecimentos e competências, constituiram-se em elementos estruturadores da
ação pedagógica, ou seja, aquilo que o PCN+ de Física chama de temas
estruturadores, um novo modelo de agrupamento dos conteúdos da Física.
O PCN+ apresenta seis temas estruturadores com abrangência para
organizar o ensino de Física: Movimentos- variações e conservações; Calor,
ambiente e usos de energia; Som, imagem e informação; Equipamentos elétricos e
telecomunicações; Matéria e radiação e, por último, Universo, terra e vida.
Cada um desses temas não pode ser compreendido como um tema
isolado, já que há inúmeras inter-relações entre os objetos que se pretende estudar.
Com certeza, eles somente completam seu sentido por meio de suas interações e de
suas relações com outras áreas do conhecimento, como por exemplo, com a
Geografia.
Como a nossa proposta corresponde a uma inter-relação entre a Física e
a Geografia, selecionamos conteúdos que possibilitassem viabiliza-la, e dentre os
seis temas relatados anteriormente, os que envolvem mais conceitos fortalecedores
para essa proposta são os temas estruturadores Calor e ambiente e Universo, terra
e vida.
Para organizarmos o trabalho dentro de cada tema, as atividades
planejadas foram sistematizadas em unidades temáticas, o que possibilitou orientar
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e organizar ritmos de trabalho, obtendo-se critérios, delimitações e seqüências nos
conteúdos programados. É importante destacar nestas atividades, a incorporação do
conhecimento físico com os aspectos sociais, como a cultura e a história,
contextualizando o desenvolvimento científico com a transformação da sociedade.
Sistematizamos os temas selecionados em unidades temáticas da seguinte
forma:
MÓDULO I – Situando o homem no Universo
Objetivos:
•

Conhecer as teorias e modelos propostos para a origem, evolução e constituição
do universo;

•

Compreender as interações gravitacionais;

•

Conhecer as leis que regem o sistema planetário.

Unidades temáticas:
1- O universo e sua origem
•

Breves discussões sobre as teorias e modelos propostos para a origem, evolução
e constituição do universo e as hipóteses de vida fora da Terra.

2- Bases conceituais
•

Exposição sobre referenciais, movimento, inércia, forças, energia e campo
gravitacional.

3- Nosso sistema planetário
•

Descrição dos modelos geocêntrico e heliocêntrico; as teorias vigentes em suas
épocas; a lei de Newton da gravitação e as leis de Kepler.

4- A Terra e suas interações
•

A Terra e sua constituição; o Sol e suas propriedades; A Lua e suas
propriedades; interação Sol-Terra-Lua, e a descrição de fenômenos astronômicos
( duração do dia e da noite, estações do ano, fases da Lua, eclipses, as marés,
manchas solares, auroras, etc.).

MÓDULO II - Calor e Ambiente
Objetivos
•

Conhecer a participação do calor nos processos naturais;

•

Entender a importância dos diferentes processos de troca de calor em sistemas
naturais;
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•

Avaliar mudanças na temperatura e/ou mudanças de estado da matéria em
fenômenos naturais.

Unidades temáticas
1- Fontes e troca de calor
•

Discussão sobre as fenômenos, fontes e sistemas que envolvem calor; explanar
sobre a importância da condução, convecção e irradiação em sistemas naturais.

2- O calor na vida e no ambiente
•

Compreender o papel do calor na origem e manutenção da vida; a formação dos
ventos; o clima e a intervenção humana sobre ele; efeito estufa e o aquecimento
global.
Como se percebe, a escolha dos temas teve como objetivo final e

principal, a explicação consistente de um grande número de fenômenos naturais,
que são importantes e fazem parte do contexto dos licenciandos em Geografia.
4.2.2. Metodologia de ensino
O desafio de um trabalho interdisciplinar requer a valorização de
procedimentos interativos entre as áreas do conhecimento, mostrando pontos de
convergências que facilitem aproximações e explorem aspectos relevantes e
interessantes.
Nosso projeto foi planejado objetivando a participação ativa dos alunos
envolvidos. Para isso criamos situações que pudessem mostrar a contribuição da
Física na construção da nossa visão do mundo, enfatizando seus aspectos culturais
e humanísticos, discutindo assuntos próximos ao cotidiano deles, inclusive
comentando sobre o papel da Física nos avanços tecnológicos verificados na
atualidade.
No aspecto pedagógico, nossa proposta teve como principal fonte uma
dinâmica que Delizoicov (1992) batiza de “problematização inicial”, que estabelece
uma vinculação entre a temática em estudo e a realidade vivencial do educando.
Objetiva-se com isso, permitir a emergência de opiniões e conhecimentos que
estejam vinculados aos conteúdos a serem desenvolvidos, bem como, estabelecer a
compreensão de situações/fenômenos como desafios intelectuais para eles.
Estas situações/fenômenos podem se transformar em geradores de
conteúdos escolares, na medida em que tenham alguma significação para os
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alunos. O processo em torno do qual se (re)construirá o conhecimento científico
sobre estes conteúdos será viabilizado por intermédio de um processo dialógico.
Para Delizoicov (1992), a problematização inicial “mais do que uma
simples motivação para se introduzir um conteúdo específico, visa a ligação desse
conteúdo com situações reais que os alunos conhecem e presenciam, mas que não
conseguem interpretar completa ou corretamente, porque provavelmente não dispõe
de conhecimentos científicos suficientes”.
Nesse momento pedagógico, o aluno tem a oportunidade de expor suas
“concepções prévias” provenientes de sua aprendizagem anterior adquirida na
escola ou fora dela, e fazer emergir essas concepções. Poderá também sentir a
necessidade da aquisição de outros conhecimentos que ainda não detém.
Durante esse processo, caracterizado pela compreensão e apreensão da
posição dos alunos frente ao tópico, Delizoicov (1992) sugere que é desejável que a
postura do professor se volte mais para questionar e lançar dúvidas sobre o assunto
do que para responder e fornecer explicações.
Após a problematização inicial, os conhecimentos necessários para a
compreensão do tópico deverão ser sistematizados e aprofundados pelo professor,
para que possa ser incorporado pelos alunos. É importante que o professor
desenvolva

atividades

com

as

quais

poderá

trabalhar

para

organizar

a

aprendizagem.
Ao final deve-se retornar à realidade problematizada inicialmente, para a
sua rediscussão sob o ponto de vista do conhecimento científico sistematizado,
procurando-se utilizar os modelos e leis formuladas, e também para a compreensão
de outras situações específicas, extrapolando, inclusive, o cotidiano imediato dos
alunos.
A dinâmica implícita nestes momentos, partindo-se da realidade e a ela
retornando, é explicitada por Delizoicov (1992) como uma dinâmica que inicia no real
concreto, no real vivido, retornando a ele, porém, como um “outro” concreto, na
medida em que entre o “primeiro” e o “segundo” concreto busca-se garantir a
abstração necessária para sua reinterpretação, via conhecimentos científicos
selecionados e transformados/constituídos em conteúdos escolares (Delizoicov apud
Euler, 1996,p.217).
Acrescente-se ainda o nosso êxito em utilizar os procedimentos da
problematização inicial, que tinha relação direta com a motivação, ou seja, tratava-se
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de “problematizações significativas” onde os temas tratados apresentavam fortes
vínculos com a geografia e, portanto, de muito significado para os alunos. Além
disso, pelo fato de que muitos já eram professores e como os assuntos abordados,
Sol, Terra, Lua, marés e outros tinham relação com o que eles lecionavam, nossa
estratégia didática teve bastante êxito, como se verá quando tratarmos dos
resultados de nosso trabalho.
Outros procedimentos foram adotados, como por exemplo, uma rápida
explanação sobre quebras de paradigmas, como a mudança do modelo geocêntrico
para o heliocêntrico, enfocando que esse processo ocorreu dentro de uma evolução
histórica, e que portanto, o conhecimento científico é construído e modificado de
uma forma diferente como muitas vezes nos é apresentado, ou seja, ele não surge
de um momento de rápida inspiração de um “gênio” e não deve ser considerado
como um conhecimento acabado.
Procuramos criar situações onde as expressões matemáticas não se
colocassem como fórmulas a serem memorizadas, mas como fontes importantes de
informações, que extraídas num processo lógico e dedutivo são essenciais no
processo de aprendizagem. Isso permite mostrar a contribuição da matemática sem
ocorrência de tantos obstáculos.
A título de exemplo, quando trabalhamos com as transferências de calor,
os alunos foram estimulados a fazer uma interpretação de cada grandeza que
compõe a expressão fundamental da calorimetria (Q= m.c.∆T ). Eles eram
estimulados a fazer comparações entre calores específicos sensíveis de várias
substâncias, observando o que ocorre quando alteramos os valores das outras
grandezas envolvidas e terminando por explicar como entenderam a expressão
matemática em sua totalidade. O que buscávamos era uma análise detalhada da
equação e não simplesmente uma substituição mecanicista de valores numéricos.
Outro aspecto trabalhado foi a utilização correta de desenhos e gravuras,
para que os alunos pudessem descrever sobre o seu entendimento de alguns
modelos a serem estudados, como por exemplo, os planetários. No nosso entender,
muitos fenômenos astronômicos podem ser compreendidos utilizando esse processo
e isso permite a compreensão da aplicabilidade dos estudos da Física em assuntos
importantes para a formação profissional do professor-geógrafo.
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Para complementar esse procedimento, durante as exposições teóricas
procurávamos incorporar ilustrações que possibilitassem uma visualização dos
modelos ou fenômenos apresentados. (anexo E)
Encaminhamos as discussões de modo que os conhecimentos prévios
dos alunos fossem valorizados. Eles eram solicitados a expor, normalmente de
forma oral e espontânea, suas concepções sobre os assuntos a serem iniciados.
Ao encerrarmos os trabalhos, promovemos uma socialização para que
pudéssemos discutir se as ações sugeridas para a problemática foram satisfatórias e
executadas.
Algumas

atividades

foram

executadas

durante

o

semestre

que

implementamos a proposta. Cada atividade teve um objetivo específico e foi
planejada com a intenção de motivarmos os alunos para que conseguíssemos uma
participação efetiva deles no processo.

Atividade A
Objetivo – Observar a interpretação dos alunos sobre a linguagem de um texto
Procedimentos:
1- dividimos os alunos em equipes, e propomos a cada uma que elaborasse um
resumo sobre o que entendeu do tema fornecido (cada equipe terá o mesmo
texto);
2- as equipes se apresentaram oralmente e todas participaram de uma discussão
coletiva;
3- socializamos os resultados.
Essa atividade foi trabalhada em três encontros. No momento inicial do
encontro, distribuímos cópias de um mesmo texto para cada aluno e dividimos esses
alunos em equipes de no máximo quatro alunos.
Após a leitura, cada equipe expôs oralmente o que compreendeu do
texto. A cada exposição, íamos confrontando com as interpretações relatadas pelas
equipes anteriores e observávamos, além dos pontos de divergências e
convergências, as dificuldades apresentadas em relação à linguagem pelos textos.
Em dois encontros utilizamos textos retirados de literaturas que enfatizam
os conceitos físicos dentro de uma abordagem qualitativa e obtivemos um índice de
compreensão bem mais satisfatório em relação ao material retirado do livro didático
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dos autores Ramalho e Toledo, que foi trabalhado em um encontro e apresenta os
conceitos dentro de uma abordagem excessivamente quantitativa.
Nesse encontro no qual foi utilizado o livro do Ramalho as equipes
apresentaram o tema sem compreenderam o significado físico das variáveis
expostas nas equações matemáticas, ou seja, elas apenas repetiam um exemplo
encontrado no livro e não conseguiam compreender o significado de cada variável.
Pudemos verificar então, que quando o texto apresenta um enfoque
quantitativo, há uma dificuldade bem mais acentuada dos alunos em compreender a
mensagem do texto, em virtude da valorização das expressões matemáticas e da
ausência da relação entre o conceito exposto e o cotidiano dos alunos.

Atividade B
Objetivo – avaliar a compreensão dos alunos sobre o assunto exposto
Procedimentos:
1- pedimos que relatassem suas concepções prévias sobre o item a ser estudado;
2- fizemos a exposição teórica do conteúdo;
3- ao final confrontamos as concepções com os conhecimentos apresentados.
Utilizada em dois encontros, colocávamos no quadro, ao iniciarmos a
aula, o nome do conceito físico que seria trabalhado. Em seguida, pedíamos aos
alunos um depoimento verbal sobre suas concepções em relação ao tema.
Selecionamos e escrevemos no quadro alguns desses depoimentos e
logo após fizemos a exposição teórica do conceito, para no final voltarmos aos
relatos selecionados dos alunos e confrontarmos essas concepções iniciais com a
visão da ciência.
Obtivemos uma excelente discussão conceitual quando o tema trabalhado
foi a teoria do big-bang.

Atividade C
Objetivo – verificar se os alunos conseguem transferir para outras situações o
conhecimento adquirido (que tipo de relações estabelecem, que tipo de
generalização já conseguem fazer)
Procedimentos:
1- trabalhamos o conteúdo a ser estudado, enfocando somente questões teóricas;
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2- pedimos que fizessem uma relação entre o assunto visto com algo presente no
seu cotidiano;
3- solicitamos uma definição sobre a importância de se trabalhar com o tema;
4- terminamos requisitando que falassem se o tema está ligado ao seu programa
curricular.
Nos dois encontros que trabalhamos com essa atividade, iniciamos cada
encontro já explicando os conceitos a serem discutidos. Após esse momento,
pedimos aos alunos que apresentassem, se acreditassem existir, uma relação entre
esses conceitos com alguma situação do seu cotidiano.
Ao final, pedimos que ampliassem a relação entre os conceitos
apresentados e o seu dia-a-dia, mas agora relacionando com a sua vivência
profissional, para socializarmos se era importante ou não a um futuro professor de
geografia compreender esses conhecimentos físicos.

Atividade D
Objetivo – aproximar os conteúdos teóricos com a prática escolar
Procedimentos:
1- apresentamos em laboratório materiais a serem trabalhados, enfatizando os
cuidados e manuseios apropriados;
2- executamos experiências contando com a participação ativa dos alunos;
3- exigimos relatórios das práticas efetuadas.
O laboratório de Física foi utilizado em dois encontros. Possibilitou a
compreensão de conceitos que normalmente são expostos pelo livro didático de uma
forma que valoriza demasiadamente a linguagem matemática.
Trabalhamos em um momento, o conceito de dilatação térmica. Sem
definirmos previamente esse conceito, trabalhamos experimentalmente com um
dilatômetro e requisitamos dos alunos algumas observações ao longo do
experimento, inclusive sobre o funcionamento do equipamento.
Utilizamos hastes constituídas de metais diferentes para discutirmos o
conceito de coeficiente de dilatação e no final foi que apresentamos as expressões
matemáticas. Esse processo possibilitou a compreensão do conceito de dilação
térmica, inclusive ampliando para a dilatação dos líquidos, sem que se verificasse as
dificuldades normalmente verificadas quando trabalhamos diretamente com o livro
didático.
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Atividade E
Objetivo – auto-avaliação da disciplina
Procedimentos:
1- fazer uma socialização com os alunos, analisando os pontos positivos e
negativos, para que possamos repensar temas, metodologias, verificações, etc.
No penúltimo encontro do semestre, os alunos entregaram de forma
escrita suas críticas e/ou sugestões sobre a proposta aplicada. Foi um procedimento
espontâneo, individual e não era necessário identificação, porém, todos forneceram
suas opinões e colocaram seus nomes no material.
Alguns parâmetros importantes para a nossa proposta se fizeram
presentes em seus relatos.
Segundo um aluno, identificado aqui como 1, “a disciplina tornou-se
interessante devido a ausência da grande quantidade de fórmulas, que devem ser
usadas somente no curso de ciências. Para conteúdos que sejam vistos com alunos
de Geografia, isso não é importante”. Em concordância, o aluno 2 relata que “gostei
porque o professor se aprofundou nos conteúdos teóricos extraindo as principais
informações que interessavam aos alunos de Geografia reduzindo bastante o uso de
problemas matemáticos”. Verificamos uma série de depoimentos semelhantes.
Um outro aspecto levantado em quase todos os depoimentos foi a
questão da relação entre os conceitos apresentados e o cotidiano. Conforme o aluno
3, “da maneira que foi conduzida as aulas, as dificuldades foram pequenas, já que
discutimos e pesquisamos assuntos relacionados ao nosso cotidiano. Enfim, foram
aulas atraentes, participativas e dinâmicas”. Para o aluno 4, “anteriormente a
disciplina não abria espaços para informações que relacionasse o assunto com o
nosso dia-a-dia da Geografia. Esse novo modelo possibilita uma visão mais ampla
da matéria estudada, proporcionando assim, uma melhor compreensão dos fatos
que envolvem nossa realidade”.
O terceiro ponto importante foi o relatos de alguns sobre a inter-relação
dos conceitos físicos e geográficos. De acordo com o aluno 5, “a Física e a
Geografia, principalmente a Geografia Física, tem uma interação muito próxima e
isso pode permitir compreendermos com clareza alguns assuntos vistos pelos
alunos de Geografia em algumas disciplinas, como Hidrologia e Climatologia”.
Conforme o aluno 6, “não acreditava existir uma ligação dos fenômenos físicos com
o que ocorre constantemente no espaço da Geografia. Agora acredito existir um elo
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de ligação entre essas áreas. Para o aluno 7, “foi importante verificarmos que existe
uma aplicabilidade dos estudos da Física com diversos assuntos que permeiam a
formação do professor de Geografia”.
Destacamos também a questão da literatura. Conforme o aluno 8, “a
bibliografia era bastante didática, em especial as apostilas Ciências da Natureza e
Realidade, que considero de grande qualidade de conteúdo e de superior qualidade
didática”. Segundo o aluno 9, “a linguagem de muitos textos apresentados é muito
boa, é diferente do que sempre é apresentado pelos livros e isso foi muito
importante”.
Para alguns alunos foi bastante satisfatório discutir assuntos como os
eclipses, os raios, trovões, efeito estufa, aquecimento global e radiação solar. Pois
constantemente aparecem nos meios de comunicação e nunca tinham tido a
oportunidade de debater com detalhes esses assuntos em nenhuma disciplina do
seu curso, até então.
Vale destacar que uma grande parcela das sugestões e que não
aplicamos no semestre, foi a utilização de recursos áudio-visuais. Pois de acordo
com o aluno 10, “dá mais suporte ao ensino dentro da sala de aula e instiga cada
vez mais a busca pelo saber”.
Esses procedimentos foram aplicados a uma turma do período noturno do
semestre 2006/2, que em função de uma greve na instituição, ocorreu entre os
meses de fevereiro e maio do ano de 2007. As aulas aconteceram às sextas-feiras
no horário de 18:30 às 22:00 horas, com intervalo de 15 minutos a partir das 20:00
horas. Foram 15 encontros, fazendo um total de 60 horas.
4.2.3. Avaliação da proposta de ensino
Nesse

processo,

trabalhamos

com

avaliações

escritas

para

diagnosticarmos a aprendizagem dos alunos. Apesar de ser um método com raízes
no modelo tradicional de ensino, procuramos utilizar uma linguagem acessível,
inserindo o mínimo possível de algebrismo, mesmo que fossem utilizadas
expressões matemáticas. O objetivo era verificarmos se os alunos aprenderam os
conceitos da Física e se perceberam suas aplicações aos estudos da Geografia.
Expomos no anexo B, duas avaliações escritas que foram aplicadas no
semestre que implementamos a proposta.
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Fazendo um relato sobre alguns pontos dessas avaliações, a primeira
pergunta

do

1º

NPC

apresenta

um

grau

de

importância

elevada

para

diagnosticarmos um parâmetro bastante questionado, a abordagem matemática.
Colocamos a expressão da Lei da Gravitação Universal de Newton para mostrarmos
que é necessário para a Física a linguagem matemática, mas não para substituições
numéricas mecanicistas de suas variáveis e sim como uma apresentação de uma lei
ou teoria numa linguagem universal.
Desejávamos, por exemplo, verificar se os alunos conseguiam interpretar
o significado de cada variável da equação e se observavam as proporcionalidades
entre essas variáveis e a grandeza força, ou seja, o que acontece com a força de
atração entre dois corpos quando alteramos substancialmente a distância entre eles.
Ocorreram respostas muito limitadas, com quase nenhuma explicação
detalhada. Porém, essas respostas eram coerentes, apesar de bastante resumida.
Como exemplo, citamos o caso de alunos que apenas definiram cada variável
contida na expressão F=GM1M2/d2, da Lei da Gravitação Universal de Newton.
Na questão de número três do 1º NPC, pedimos aos alunos que
descrevessem sobre a origem do Universo na visão dos povos mais antigos. O
objetivo era valorizarmos a história das Ciências no processo, visto que quando
encontramos alguma exposição sobre o tema Origem do Universo nos livros
didáticos, normalmente é apresentada apenas a visão mais moderna do tema, no
caso, a Teoria do Big-bang. Outro aspecto planejado para essa pergunta era
verificarmos a habilidade da escrita por parte dos alunos, por se tratar de uma
questão discursiva. A grande maioria dos alunos, cerca de 70%, não detalhou a
resposta, apresentando-a de modo bastante sintetizada.
Na questão de número um do 2º NPC, o objetivo era saber como os
alunos apresentariam seu modelo sobre a iluminação da Terra e da Lua pela
radiação solar. A grande maioria dos alunos repetiu os desenhos presentes no texto
que distribuímos no encontro que abordamos o tema.
Uma minoria, cerca de 20%, não conseguiu representar corretamente e
outra parcela, uma média de 15%, ampliou a discussão enfocando as fases da Lua e
relatando sobre o motivo do porquê não existir eclipse lunar toda vez que temos uma
Lua cheia e um eclipse solar a cada Lua nova, o que representa um grande avanço
na formação desses alunos.

55

A pergunta de numero quatro do 2º NPC, procurou envolver um aspecto
explicado pelos conceitos físicos, no caso, o fenômeno das auroras e ao mesmo
tempo contextualizarmos com uma situação próxima da Geografia, nesse exemplo, a
faixa equatorial. Como resultado, tivemos quase todas as respostas muito próximas
das explicações apresentadas em sala.
De uma forma geral, as repostas apresentadas nas avaliações estiveram
dentro das expectativas desejadas, mas o que mais nos deixou entusiasmado foi
não encontrarmos nenhuma “resposta em branco” ou sem nenhuma conexão com a
pergunta, procedimento muito usual quando a avaliação era uma reprodução dos
exercícios expostos no livro didático adotado em semestres anteriores.
No tocante à proposta, alguns parâmetros foram destacados como
elementos importantes para avaliarmos o desempenho do nosso trabalho, que tem
como meta primordial fazer licenciandos de geografia visualizar a presença do
conhecimento físico numa série de situações próximas a eles. Alguns dos
parâmetros são de natureza qualitativa e outros de caráter quantitativo.
O primeiro foi o engajamento espontâneo dos alunos durante a
implementação da proposta. Para isso, provocamos situações que possibilitassem
aproximar os conhecimentos prévios dos alunos, suas experiências de vida, com os
saberes científicos expostos. Para fortalecer esse aspecto, trabalhamos com a
dinâmica da problematização inicial.
Esse parâmetro, o motivacional, foi considerado como um desafio
fundamental para o nosso processo avaliativo, visto ser um elemento que encaminha
os alunos para as discussões teóricas, e que funciona como um aspecto facilitador
na compreensão de conceitos e fenômenos trabalhados, além do que, um elemento
que permeará a proposta ao longo de toda a sua implementação, interferindo no
resultado dos outros parâmetros.
A participação dos alunos nas discussões foi considerada um fator
primordial para o nosso trabalho e importante para o próprio crescimento profissional
deles. Normalmente, os discentes não expõem de forma espontânea suas
concepções e acabam levando para a sua prática profissional o costume de não
fazer questionamentos a seus alunos sobre os temas apresentados pelos livros
didáticos, visto que, ele próprio não era motivado em sua formação acadêmica a
desenvolver tal habilidade.
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Os outros parâmetros são de natureza quantitativa. Um deles foi o
percentual de evasão verificado ao final da aplicação da proposta. Para isso
observamos o índice de trancamento e/ou abandono na disciplina no semestre da
implementação da proposta, e dentro das possibilidades possíveis, investigar as
prováveis causas dessa evasão.
Outro fator quantitativo é o número de reprovações ocorridas e que nos
levará a revermos questões como a linguagem e o modelo de avaliação da
aprendizagem dos alunos.
Finalmente, colocamos em destaque a taxa de êxito, que corresponde a
relação entre o número de alunos aprovados com o número de alunos matriculados.
Todos esses parâmetros de natureza quantitativa serviram para que
pudéssemos fazer uma análise estatística entre a nossa proposta e o modelo
utilizado anteriormente.
Apresentamos no capítulo a seguir essa análise e a descrição da
proposta.
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CAPÍTULO V- DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

5.1. Descrição
A metodologia aplicada às aulas foi a exposição dialogada, abrindo
espaços para a participação espontânea dos alunos, a utilização de textos com
linguagens de fácil interpretação e aplicação de atividades diversas.
Uma parcela dos alunos da disciplina leciona ciências no ensino
fundamental e constantemente interferiu quando abordávamos assuntos presentes
no contexto desse ensino, como os fenômenos naturais e o ciclo da água.
Relatavam ao longo do processo sobre suas experiências pessoais e isso
possibilitava

uma

espontaneidade

maior

deles.

Em

determinado

instante,

informavam que ao ampliar suas experiências e “conhecer melhor algum conceito
que nos rodeiam, ficamos mais observados a eles”.
O objetivo de se aproximar os saberes escolares com o cotidiano, era
constantemente requisitado, pois segundo o aluno A, “todos os ensinos, seja ele
qual for, estão envolvidos no nosso dia-a-dia. Acho que fica bem mais fácil aprender
um conceito se já se tem ele bem próximo da gente, observando e aprendendo”.
A

mitologia,

cujas

características

foram

apresentadas

quando

trabalhávamos com o tema origem do universo na visão das civilizações antigas,
trouxe às discussões aspectos interessantes envolvendo curiosidades não
explicadas pelo conhecimento científico. Por exemplo, quando estávamos discutindo
as fases da lua, alguns alunos relatavam sobre a influência desse aspecto no corte
do cabelo, o que acabava descontraindo um pouco o ambiente, mas que engajava
os alunos no processo, e contribuía para manter a presença participativa dos alunos
nas exposições teóricas.
Essa participação dos alunos era fundamental para aumentarmos seus
interesses pelos temas apresentados e criarmos o hábito de se envolverem nas
atividades desenvolvidas.
Um outro fator que contribuiu para engajarmos os alunos nessas
atividades foram as discussões provocadas pelas problematizações iniciais, onde
normalmente extraíamos de algumas situações do nosso cotidiano, como por
exemplo, uma porção de café colocado em recipientes constituídos de materiais
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diferentes, com ou sem tampas, uma série de discussões, como o quente e o frio
pelo contato, e a propagação do calor em matérias e situações diversas.
Em geral, quando terminávamos uma problematização inicial, ouvíamos
alguns depoimentos de alunos sem terem sido requisitados para isso: aluno B-“que
as aulas sejam ensinadas com experimentos, para que não fiquem só na teoria,
porque às vezes se tornam monótonas e desestimulantes”; aluno C-“não adianta só
melhorar o jeito de ensinar, precisa o aluno fazer sua parte. O ensino de Física não é
tão complicado quando fazemos parte do processo”. Esses depoimentos nos
levaram a algumas reflexões e tivemos principalmente a confirmação, por intermédio
do aluno C, que eles se perceberam como componentes fundamentais no processo.
Nas discussões dos modelos planetários, quando enfocávamos o modelo
geocêntrico e comentávamos sobre a teoria aristotélica que dava sustentabilidade a
esse modelo, surgiram alguns depoimentos relacionados ao intuicionismo,
envolvendo principalmente a mudança de posicionamento dos astros: aluno D“muitas vezes pensamos que trocam de lugar, dando a impressão de que estão
caindo”; aluno E-“o nosso sentido nos leva a acreditarmos que é o Sol que se move,
pois o que vemos é o Sol passar de leste para oeste, quando na realidade o que
acontece é a Terra se movimentando num sentido inverso”.
O diálogo intuicionismo x conhecimento científico, permitiu vários debates
interessantes, onde os alunos puderam perceber a presença do senso comum ao
longo da produção do conhecimento, possibilitando discutirmos um pouco sobre a
história das ciências e fazermos um breve relato sobre trabalhos de alguns
cientistas, como Galileu.
Esse aspecto também foi importante para que pudéssemos comprovar o
quanto é forte a presença da intuição nas concepções prévias dos alunos, como por
exemplo, defenderem que corpos pesados atingem o solo mais rapidamente do que
os mais leves, quando soltos de uma mesma altura.
Todos os depoimentos relatados foram obtidos sem utilização de
questionários, pois o nosso objetivo maior era obtermos participações espontâneas
dos alunos ao longo da implementação da proposta.
O resumo das ações desenvolvidas durante a aplicação da proposta
nessa turma piloto (semestre 2006/2) está exposto no anexo C desse trabalho.

59

5.2. Análise da proposta
O maior desafio da proposta seria fazer os alunos da geografia
compreenderem os conhecimentos físicos que estão contidos em vários fenômenos
relevantes que estão presentes no seu contexto específico.
Para isso, os assuntos teóricos apresentados nos módulos, foram
discutidos numa seqüência que possibilitou finalizarmos com a apresentação de
vários fenômenos naturais. Abaixo apresentamos o módulo calor e ambiente, em
forma do que a teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (1982) nomeia de
mapa conceitual.

Esse modelo de organização dos conteúdos facilitou substancialmente a
compreensão teórica dos temas discutidos.
Um aspecto motivador foi a utilização de textos com linguagens e
ilustrações diferentes do encontrado no livro didático, que normalmente apresenta
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uma linguagem muito técnica, que acaba provocando nos alunos dificuldades em
interpretar

determinadas

situações,

já

que

expõem

os

conceitos

físicos

descontextualizados com o cotidiano, valorizando muitas vezes as expressões
matemáticas, fazendo com que os alunos necessitem constantemente da
intervenção do professor para que possam compreender o enunciado dos
problemas.
A utilização de uma linguagem de fácil assimilação em parceria com a
dinâmica pedagógica “problematizações iniciais”, possibilitou uma participação
efetiva dos alunos nas atividades e nas discussões teóricas.
Nesse momento pedagógico, era sintomático o receio inicial dos alunos
em fornecer respostas, por estarem acostumados a se sentirem fora do contexto
quando respondiam erradamente a algum questionamento frente ao conhecimento
científico. A partir do momento que entenderam a importância dos seus
conhecimentos prévios, e que durante o processo de obtenção de um novo
conhecimento, erros e dúvidas se fazem presentes, foi que conseguiram modificar
suas passividades iniciais.
Com relação aos parâmetros quantitativos, a tabela a seguir, expõe as
variáveis que serviram como elementos importantes na avaliação da proposta, e que
pudéssemos comparar os desempenhos ocorridos nas aplicações dos dois modelos,
no período compreendido entre os anos de 1999 e 2007. Vale destacar que o ano de
2006 corresponde a proposta piloto aplicada por nós e o ano de 2007 representa a
utilização da nossa proposta por outro docente do curso de Física.
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Matriculados

23

44

46

35

51

54

60

22

21

Trancamentos
ou abandonos

08

12

17

18

09

08

20

01

01

Reprovações

01

02

04

05

10

07

01

01

02

Aprovações

14

30

25

12

32

39

39

20

18

0,61

0,68

0,54

0,34

0,63

0,72

0,65

0,91

0,86

Taxa de êxito

A partir desses dados, fizemos uma análise em relação aos seguintes
parâmetros:
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•

Trancamentos ou abandonos
Uma das conseqüências esperadas a partir da implementação da

proposta era reduzir o incómodo índice de evasão na disciplina. Observando os
valores no gráfico abaixo, verificamos por exemplo, um média relativamente alta
durante o período correspondente ao modelo anterior. Caso sejam mantidos os
valores, pelo menos em aproximação, obtidos nos anos correspondentes à aplicação
da proposta, a mesma terá contribuído para mudanças satisfatórias.
GRÁFICO 1:
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•

Reprovações e aprovações
Os índices de aprovação verificados nos anos anteriores à aplicação da

proposta, apresentam médias semelhantes aos índices obtidos nos anos de 2006 e
2007, que correspondem ao período da implementação do nosso trabalho.
Entretanto, a aprovação normalmente é influenciada pelo interesse dos
alunos pela disciplina, por suas participações nas discussões em sala de aula e pela
forma como são elaboradas as avaliações. Quanto mais motivada estiver a turma,
maior

a

probabilidade

de

obterem

uma

aprendizagem

consistente

e,

consequentemente, melhor índice de aprovações.
Apresentamos no gráfico, os percentuais de aprovação, reprovações e da
taxa de êxito verificada em cada ano:

62

GRÁFICO 2:
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5.3. Considerações finais
Uma nova proposta de trabalho, num contexto onde a possibilidade de
mudanças costuma estar adormecida representa um forte desafio, pois é necessário
muita responsabilidade para modificarmos uma situação que nos apresenta como
aparentemente organizada.
Com essa proposta, pretendeu-se avaliar as possibilidades de, ainda que
num universo limitado, colocar o ensino de Física numa nova perspectiva.
Perspectiva esta que contribua para a compreensão de aspectos básicos do mundo
natural e tecnológico, e para a formação de um cidadão mais crítico, que ao ser
apresentado a um conhecimento científico, seja capaz de questioná-lo.
No desenvolvimento desse trabalho, verificou-se a necessidade de se ter
sempre presente os obstáculos que um processo educacional dialógico enfrenta em
função de uma cultura de não participação em que o aluno está inserido, e que
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construir essa cultura é um processo lento. Para isso, é necessário também termos
uma nova postura frente ao objeto a ser construído.
Percebemos ser imprescindível abrirmos espaços em nossa prática para
a possibilidade de uma participação efetiva dos alunos. Só assim a educação
assume dimensão progressista. Ela precisa, entre outras coisas, contribuir para a
construção de uma cultura de participação. Esta nova cultura é fundamental tanto
para a (re)construção coletiva do conhecimento, como para as transformações em
direção a uma sociedade mais justa.
Este aspecto, aliado a vinculação entre conteúdo escolar e o mundo
vivido, torna-se um instrumento facilitador no processo de ensino-aprendizagem dos
conhecimentos físicos, quando esses são expostos principalmente num ambiente
em que seus conceitos não são tanto familiares.
Todo aluno, por menos informação teórica que tenha sobre determinado
assunto, traz consigo o conhecimento da sua vida cotidiana. Isso é percebido,
claramente, quando o indagamos sobre um determinado tema e conseguimos extrair
algumas respostas que, de alguma forma estão relacionadas com o tema. O que
normalmente ocorre é que ele não contextualiza esse conhecimento com os saberes
discutidos na academia.
O professor, principalmente o universitário, necessita ter a consciência de
que a aprendizagem do aluno é um reflexo da sua ação durante o processo de
ensino. Por isso, ele precisa constantemente alterar procedimentos que possam
estimular a obtenção do conhecimento dentro do contexto que se faz presente.
Não devemos ter um único percurso metodológico, quando o ensino é
destinado a áreas e realidades diversas. Isso é fundamental para a melhoria de vida
dos nossos alunos dentro e fora do ambiente escolar.
É essencial que os professores participem do processo de mudança
educacional que vem sendo orientado pelos documentos oficiais da legislatura
brasileira, um processo longo que exigirá um esforço de superação nas limitações
impostas por nossa realidade profissional.
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CAPÍTULO VI- CONCLUSÃO

Procuramos, neste trabalho, desenvolver uma proposta para um ensino
de Física destinado a outras áreas, que não a Física, refletindo sobre algumas
prováveis causas que levam uma parcela significativa de alunos de outros cursos,
como de humanas e bio-médicas, a não se interessarem pelos conhecimentos
discutidos na Física e que a nosso entender, são necessários para que
compreendam melhor o seu mundo vivencial.
Inserido num contexto cada vez mais associado às incertezas, à
diversidade, à heterogeneidade e à novos desafios, a implementação do estudo
trouxe a uma turma de formação de professores de Geografia, discussão de temas e
metodologias que permitiram revermos conteúdos e práticas educacionais
tradicionais.
Embora tenhamos dado um tratamento qualitativo a alguns parâmetros,
como a questão motivacional, o enfoque estatístico reforçou um dos pontos que
mereceu destaque especial, no caso, a taxa de evasão. Os índices alcançados na
turma piloto (semestre 2006-2) e numa turma do ano de 2007, comparados aos dos
anos anteriores, como se pode ver no gráfico da página 61 desse trabalho, reforçam
a hipótese de que, no ensino de Física devemos desenvolver cada vez mais
competências e habilidades que possibilitem uma redução na “monotonia” presente
nas aulas, principalmente quando desenvolvidas em outros cursos.
Alguns caminhos foram importantes, como por exemplo, o enfoque dado a
abordagem matemática. Para os Parâmetros Curriculares, “a formalização
matemática continua sendo essencial, desde que desenvolvida como síntese de
conceitos e relações, compreendidos anteriormente de forma fenomenológica e
qualitativa” (Brasil,1999, apud Ricardo, 2007, p.260). Essa abordagem contribuiu
substancialmente para que os alunos pudessem perceber uma nova visão da
disciplina Física, visto que, a forma com que a Física é apresentada na maioria dos
livros didáticos, onde predomina a resolução de exercícios pela aplicação de
fórmulas, sem uma discussão conceitual mais acentuada dos princípios físicos
envolvidos, causava-os um conflito ao procurar diferenciar a Física da Matemática.
Outro procedimento adotado que desempenhou importante papel na
aplicação da proposta foi a escolha de textos que apresentam os conceitos físicos
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dentro de uma linguagem de fácil interpretação e contextualizando esses conceitos
com o cotidiano. Em destaque, o material Ciências da Natureza e Realidade.
Um aspecto que se deve dar continuidade é o caráter prático atribuído
aos saberes escolares, um modelo que facilitou atrair o aluno para as discussões
teóricas, possibilitando visualizarem a relação da Física com o cotidiano e sua
capacidade em oferecer uma compreensão deste. Infelizmente, a relação entre a
Física escolar e o cotidiano e/ou a tecnologia, não é uma prática usual no ensino de
Física que é apresentado aos alunos na atualidade, e quando ocorre, não ultrapassa
a simples ilustração. Esse foi um dos desafios que enfrentamos e que vencemos,
pois conseguimos produzir um material que fugia do tradicional mas que nem por
isso deixou de ser científico.
Portanto, um ensino de Física centralizado em resoluções de problemas,
sem a compreensão dos conhecimentos físicos envolvidos, descontextualizado, não
tem como promover uma aproximação entre o aluno e sua realidade vivida.
Segundo Ricardo (2007), esses aspectos acabam fazendo com que esses
alunos permaneçam com uma Física para os exames e provas (a Física escolar), e
uma “Física” para as relações com o mundo e com os outros.
Para confrontarmos com essa problemática, nosso estudo encontrou no
conceito da interdisciplinaridade sua organização estrutural, objetivando permitir ao
aluno uma visão mais global, inter-racionando conhecimentos presentes na área da
Geografia, na área da Física e no seu dia-a-dia.
No entanto, ainda há muita dificuldade de se colocar em prática projetos
com perspectiva interdisciplinar. Em nossa opinião, as dúvidas e dificuldades
precisam ser focalizadas e discutidas na formação de professores, tanto a inicial
como a continuada, com apoio na literatura existente.
Acredito que ao adequarmos os cursos de licenciaturas, currículos aos
novos tempos, de modo a torná-los mais ricos, mais relacionais e, portanto, mais
atrativos, estaremos fortalecendo os saberes construídos por um futuro professor em
sua trajetória pré-profissional e que influenciarão na sua prática docente.
Uma das formas dos professores e futuros professores enfrentarem esses
desafios é assumir uma atitude reflexiva a respeito de suas práticas e experiências e
para isso é preciso dispor de instrumentos teóricos que auxiliem a análise e
iluminem suas ações docentes e seus problemas.
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No tocante ao nosso trabalho, a disponibilidade de materiais didáticos de
apoio foi bastante escassa. Consideramos esse aspecto uma questão necessária
para futuras pesquisas.
Um outro fator primordial para se alcançar os objetivos planejados foi
fazer os alunos se compreenderem como componentes essenciais do trabalho e
portanto, fundamentais para o êxito da proposta.
A sugestão final é que se altere a nomenclatura da disciplina na grade
curricular do curso, para, por exemplo, Noções de Astronomia e Física do Meio
Ambiente, visto que, alguns obstáculos que os alunos possam ter passado em
estudos anteriores com os conceitos físicos, até mesmo no ensino médio, podem ser
retomados em seu pensamento e tornar-se um fator de desestímulo para cursar a
disciplina, além do que, representa melhor o ementário da disciplina.
Esse procedimento pode ser alcançado aprofundando a relação do
colegiado dos cursos de Física e Geografia, especialmente com leituras, debates ou
diálogos entre os docentes dos referidos cursos. Alguns caminhos podem ser
considerados, como uma discussão ampla sobre meio ambiente.
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ANEXO A

1º NPC FÍSICA I
1) Três termômetros encontram-se mergulhados num vaso contendo água. O
termômetro Celsius marca 50ºC, o Fahrenheit marca 112ºF e o Kelvin acusa 323K.
Os três termômetros assinalam a mesma temperatura ou existe algum defeituoso?
Se existe, dizer qual.
2) Uma barra de ferro tem a 15ºC o comprimento de 1400 mm. A barra foi colocada
dentro de uma caldeira e depois de certo tempo aumenta de comprimento e se torna
igual a 1412 mm. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do ferro vale 13x10-6
ºC-1, calcule a temperatura da caldeira.
3) Um recipiente de vidro de 200cm3 está completamente cheio de um líquido a
40ºC. Determine a dilatação real e o volume extravassado do mesmo, quando a
temperatura do conjunto se eleva para 120ºC. S abe-se que o coeficiente de
dilatação do líquido vale 18x10-5 ºC-1 e o coeficiente de dilatação linear do vidro vale
8x10-6 ºC-1
4) Num calorímetro que se acha a 40ºC, são colocados 300g de óleo a 80ºC e 100g
de gelo a -20ºC, sendo obtida a temperatura de equilíbrio de 30ºC. Calcular o
equivalente em água do calorímetro. Sabe-se que:
calor específico do gelo: 0,5 cal/g ºC
calor específico do óleo: 0,6 cal/g ºC
calor fusão do gelo: 80 cal/g
5) No aquecimento de 80g de água, de 25ºC para 55ºC, utilizou-se uma fonte
térmica de potência constante durante 3 minutos. Para aquecer 1,0 Kg de um outro
líquido, agora de 10ºC a 70ºC, foi necessário o uso da mesma fonte durante 18
minutos. Qual o valor, em cal/g ºC, do calor específico sensível do líquido
desconhecido?
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ANEXO B
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA
FACULDADE DE FILOSOFIA DOM AURELIANO MATOS
DISCIPLINA: FISICA I 1 NPC
PROFESSOR: AURELIANO DE OLIVEIRA ALVES
1)Em Física, não se precisa saber resolver uma equação para apreciar a beleza de
uma teoria. Uma das maiores contribuições de Newton para a Ciência Moderna foi a
lei da gravitação universal (F=GM1M2/d2). Quais informações você retirar dessa
expressão?
2)Para as afirmativas abaixo indique as que são verdadeiras (V) e as que são falsas
(F)
( ) A teoria geocêntrica prevaleceu por vários séculos exclusivamente por estar de
acordo com o pensamento da igreja católica.
( ) Aristóteles descrevia os fenômenos da natureza baseado na intuição e no senso
comum, dando consistência ao geocentrismo.
( ) No seu movimento em torno do Sol, a Terra gasta sempre o mesmo intervalo de
tempo para percorrer a elipse, por se movimentar sempre com velocidade constante.
( ) Umas das leis de Kepler nos informa que quanto mais afastado do Sol, maior
será o período de translação do planeta.
3) Vários modelos procuram explicar a origem do Universo. Alguns são de origens
mitológicas, e que abriram espaços para diversas indagações e interpretações.
Comente sobre os caminhos indicados pelos mitos sobre esta questão.
4) A Teoria da Grande Explosão, que trata da origem do Universo, nos permite
concluir que:
A) O Universo sempre existiu
b) Ele foi criado a aproximadamente 4,5 bilhões de anos
c) O Universo está em expansão
d) O Universo é estacionário e constante
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5) Quando se pensa em sistema solar e em particular na Terra, um dos resultados
da periodicidade dos fenômenos naturais é a ocorrência das estações do ano.
Nesse sentido podemos afirmar que as estações do ano são conseqüência:
a) da translação da Terra em torno do seu próprio eixo
b) da elipsidade da órbita da Terra em torno do Sol
c) da inclinação do eixo de rotação da Terra
d) da interação entre a Terra e a Lua
6) Descreva e ilustre com desenho o que você sabe sobre o movimento da Terra em
torno do Sol.
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
FACULDADE DE FILOSOFIA DOM AURELIANO MATOS
DISCIPLINA: FÍSICA. II NPC
PROFESSOR AURELIANO DE OLIVEIRA ALVES
1)Explique e ilustre com desenhos os eclipses solares e lunares.
2)Olhe a tábua de marés a seguir.

Dia

Hora

Alt.(m)

Sexta

00:58

2,3

07:06

0,4

13:32

2,2

19:30

0,4

01:53

2,3

07:56

0,3

14:17

2,3

20:17

0,3

02:43

2,4

Sábado

Domingo

Com base nela responda:
a) As marés altas e baixas ocorrem sempre no mesmo horário? Se não, qual é o
seu período?
b) O Sol e a Lua exercem forças gravitacionais sobre a Terra (do mesmo modo que
a Terra exerce força gravitacional sobre esses corpos celestes). Então, explique
o motivo pelo qual a atração Terra Lua é mais importante que a atração Terra
Sol, para as marés.
3) Para as afirmativas abaixo, indique as que são verdadeiras ( V ) e as que são
falsas ( F ).
( ) No processo de propagação de calor por condução, ocorre transporte de energia
e de matéria.
( ) O único processo de propagação de calor que pode ocorrer no vácuo é o da
radiação.
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( ) Podemos explicar o sentido de movimentação dos ventos por meio das correntes
de convecção.
( ) A Lua cheia ocorre quando o nosso satélite fica praticamente entre a Terra e o
Sol.
4) As auroras representam um belo fenômeno atmosférico típico das regiões
polares. Que são as auroras e porque não ocorrem nas regiões equatoriais, como
por exemplo, no Ceará?
5) Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.
Primeira coluna
(1) Parte da corona solar que se expande para o espaço

Segunda coluna
( )Tempo

exterior, lançando matéria e energia para o meio
interplanetário
(2) Processo de transporte de energia causado por

( ) Ondas

diferenças de temperaturas
(3) Conjunto de dados relativos as condições

( ) Vento solar

atmosféricas de um determinado local, durante um
período cronológico específico.
(4) Condição momentânea da atmosfera.

( ) Clima

(5) Perturbação (oscilação) que se propaga no espaço e

( ) Calor

pode levar sinais ou energia de um lugar para outro

longitude. Em seguida solicitamos que
relatassem sobre o que entendiam de

movimentos planetários
e ondulatórios, bem como
familiarização com as
expressões matemáticas

como velocidade,

aceleração, força,

energia mecânica e

campo gravitacional

( 2 encontros )

para o entendimento de

apresentadas.

relevantes compreender as grandezas

final,perguntamos se consideravam

representação das leis da física. Ao

mostrando sua importância para a

algumas expressõesmatemáticas,

mecânica). Logo após,expomos

(velocidade , aceleração e energia

com alguma grandeza já discutida

força e se ela possuía alguma relação

sobre referenciais, incluindo latitude e

localização, para que discutíssemos

mostrassem alguns sistemas de

Iniciamos pedindo aos alunos que

Da mecânica

- fornecer bases teóricas

- conhecer grandezas

METODOLOGIA

Bases conceituais

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GERAL

CONTEUDO

Resumo das aulas

ANEXO C
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constituição do universo.
- compreender as
interações gravitacionais.
- incorporar a história das
ciências.

propostos para a

criação do universo

- descrição dos

sistemas planetário,

Incluindo discussões

Sobre a teoria

planetário

( 2 encontros )

o que responderam com o que foi lido
nos textos.Logo após, descrevemos os
sistemas geocêntrico e heliocêntrico,
indagando o porquê da duração do

época.

- Lei da gravitação de

Newton e as leis de

Kepler.

hoje.

mudança de teoria para o mundo de

sistema geocêntrico e a importância da

fazendo no final uma comparação entre

questão mitológica e a visão da ciência,

alguns modelos, que envolviam a

distribuímos textos que falavam sobre

existiu um começo? Em seguida

escrito a pergunta: na sua concepção,

aos alunos que respondessem por

sobre a origem do universo, pedimos

Antes do iniciarmos uma discussão

vigente em cada

origem, evolução e

modelos propostos para a

teorias e modelos

Nosso sistema

- conhecer as teorias e

- relato sobre algumas

O universo e o
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( 3 encontros )

que entenderam e dos que deixaram de
compreender (todos liam o mesmo texto)
e depois socializávamos em forma de
apresentação no quadro. A

fenômenos astronômicos

como estações do ano,

fases da Lua, eclipses

e outros.

nosso cotidiano.

presença do conhecimento físico em

como raios e relâmpagos, enfatizando a

físicos que ocorrem na atmosfera,

apresentamos alguns fenômenos

cotidiano dos geógrafos. Ao final

fenômenos astronômicos, presentes no

descrevemos fisicamente vários

manutenção da vida na Terra e

enfatizando a importância do Sol para a

Terra, do Sol e suas características,

seguir,enfocamos a constituição da

e propondo que elaborassem tópicos do

- descrever alguns

falavam sobre os assuntos a serem

interações gravitacionais.
discutidos, dividindo a turma em equipes

o Sol, a Lua e suas

Interações

Começamos distribuímos textos que

- compreensão das

propriedades.

- expor sobre a Terra,

A Terra e suas
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café aquecido e iniciamos uma série de
discussões sobre quente e frio, materiais

de troca de calor em
sistemas naturais

que envolvem calor

- explanação sobre

temperatura, etc. Logo após, expomos
teoricamente, os conceitos físicos
envolvidos no item anterior e pedimos

condução, convecção

e irradiação em

sistemas naturais

grade curricular .

e se é interessante estar inserida em sua

compreender aspectos do seu cotidiano

apresentados eram importantes para o

que relatassem se os temas

apropriados para a manutenção da

a importância da

( 2 encontros)

materiais diferentes, com e sem tampas,

dos diferentes processos

fenômenos e sistemas

Calor

Iniciamos a aula colocando em copos de

- entender a importância

- discussão sobre os

Fontes e troca de
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teóricos, para em seguida elaborarmos
materiais para a representação do ciclo

temperatura e/ou mudanças
de estado da matéria em

intervenção humana

sobre ele.

pesquisa e em seguida

( 1 encontro )

sendo sua grande relacionado com os
fenômenos astronômicos, aparecendo
inclusive questões mitológicas, como a
ligação da lua com o lobisomem e cortes
de cabelo.

qualquer assunto

visto ao longo do

semestre.(caráter

não obrigatório)

forma expositiva vários temas distintos,

alunos, foram apresentados em

- com a participação de todos os

com a teoria apresentada.

temas e socializamos as concepções

que no final, discutimos fisicamente os

uma apresentação de

espontaneidade

alunos para fazerem uma alunos e sua

Alunos

os alunos viessem a relatar oralmente

que envolvem calor.

- verificar o estímulo dos

estufa e aquecimento global, para que

discutidos na atualidade e

aquecimento global

- divisão em duplas dos

e revistas que falavam sobre efeito

- compreender assuntos

- efeito estufa e o

suas concepções sobre os temas, sendo

da água. Distribuímos recortes de jornais

fenômenos naturais.

- formação dos ventos

Apresentação dos

( 2 encontros )

No ambiente

Expomos com textos, os assuntos

- avaliar mudanças na

- o clima e a

O calor na vida e
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ANEXO D

FIGURA 01 - LOCALIZAÇÃO DA FAFIDAM NA MESORREGIÃO JAGUARIBANA
E MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA

N
O

L
S

LIMOEIRO DO
NORTE

PIAUÍ

RIO GRAN DE
DO NORTE

PARAÍBA

LEGENDA

PE RNAMBUCO

Nº de Alunos
1 a 30
27,5

0

27,5

55,0

82,5 km

31 a 80
+ de 80
Mesorregião Jaguaribana

Fonte: Secretaria de Planejamento e Coordenação - SEPLAN, 2003.
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE.
*FAFIDAM - Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos.

Sede da FAFIDAM

Adaptado de CHAVES, 2004
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ANEXO E

Vento Solar

Aurora boreal no Alasca

Aurora austral em Wellington, Nova
Zelândia

Sistema planetário de Ptolomeu

SISTEMA SOLAR

Uma representação da posição terrestre em
relação ao Sol para justificar as estações do
ano.

Eclipse Solar

Eclipse Lunar
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Formação dos Ventos

Aquecimento Global

Visão envolvendo o sistema solar

Efeito Estufa “Runaway”
Perda de Carbono
Não há ciclo hidrológico
Não há movimento na
Terra
para remover o CO2 da
litosfera para liberar CO2
“O Abrigo da Vida”
atmosfera
em Marte
A Terra é única no Sistema Solar com sua capacidade de sustentar diversidade de
vida

