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RESUMO 

 

A disciplina Física do Meio Ambiente (FMA) foi criada em 1976 no Departamento de 
Física Teórica e Experimental da UFRN e, atualmente, faz parte da estrutura 
curricular do curso de Licenciatura em Física da UFRN e é de caráter obrigatório. Tal 
caráter se justifica, dentre outros motivos, pelo fato de que esta disciplina representa 
uma boa oportunidade dos licenciandos estudarem de que forma a Física pode 
contribuir para a compreensão de fenômenos relativos ao nosso Meio Ambiente, 
sejam eles relacionados às atividades humanas ou aos fenômenos naturais 
propriamente ditos e que, de uma forma ou de outra, afeta a sociedade. O nosso 
trabalho de pesquisa teve como objetivo principal elaborar um novo programa de 
ensino para a disciplina de Física do Meio Ambiente adequado às necessidades da 
educação científica para o século XXI.  A pesquisa foi conduzida inicialmente com 
um levantamento histórico da disciplina desde sua origem no Departamento de 
Física ate os dias atuais, analise dos Projetos Pedagógicos do curso de Licenciatura 
em Física da UFRN, revisão bibliográfica sobre as definições de competências e 
habilidades em um contexto de ensino e segundo o pensamento de vanguarda 
nesse campo de pesquisa, acompanhamento do curso durante um semestre através 
de aulas observacionais, aplicação de questionário para a coleta de dados e análise 
de alguns livros didáticos de Física do Ensino Médio. A partir do perfil ou modelo 
profissional para o licenciado em Física da UFRN definimos os objetivos gerais para 
a disciplina de FMA em termos de habilidades gerais relacionadas com as atividades 
que um futuro professor de Física irá desempenhar no seu dia a dia. O nosso 
programa de ensino foi pensado no sentido de introduzir conteúdos de didática 
específica ao longo da disciplina, isto é, familiarizar os professores em formação 
com investigação e inovação didáticas voltadas para o ensino de temas que 
envolvam a conexão entre Física e Meio Ambiente. Como resultado de nossa 
pesquisa foi proposto um novo Programa de Ensino para FMA que pode ser útil aos 
futuros professores desta disciplina e foi elaborado segundo uma metodologia de 
organização científica do processo ensino.  

 

 

Palavras-chave: Física do Meio Ambiente. Currículo de Física. Programa de 
Ensino. Habilidades. Educação Ambiental. 

  

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Discipline Physical Environment (PE) was established in 1976 in the Department of 

Theoretical and Experimental Physics UFRN and currently is part of the curriculum of 

the Bachelor's Degree in Physics UFRN and is mandatory. This character is justified, 

among other reasons, by the fact that this course is a good opportunity for future 

teachers to examine how physics can contribute to the understanding of phenomena 

relating to our environment, whether they are related to human activities or natural 

phenomena themselves and one way or another affects society. Our research work 

aimed to develop a new program for teaching the discipline of Physical Environment 

appropriate to the needs of science education for the twenty-first century. The 

research was conducted initially with a historical survey of the discipline since its 

origin in the Physics Department until the present day, the analysis of Pedagogical 

Projects Degree in Physics UFRN, literature review on the definitions of 

competencies and skills in a teaching context and according to the cutting-edge 

thinking in this field of research, monitoring progress during a semester classes 

through observational, questionnaire for data collection and analysis of some 

textbooks in Physics of High School. From the profile or professional model for the 

degree in Physics UFRN define the overall objectives for the discipline of AMF in 

terms of general skills related to activities that a future physics teacher will play in 

their daily lives. Our teaching program was designed to introduce specific didactic 

content during the course, ie, familiarize student teachers with research and 

innovation oriented didactic teaching issues involving the connection between 

physics and Environment. As a result of our research we proposed a new teaching 

program for FMA that may be useful to future teachers of this discipline and was 

prepared according to a methodology of scientific organization of the teaching 

process. 

 

Keywords: Physical Environment. Physics curriculum. Teaching program. Skills. 

Environmental Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Existe uma diversidade de fenômenos Físicos que podem ser observados 

e estudados em nosso Meio Ambiente e que  estão de alguma forma ligados aos 

mecanismos da dinâmica de nosso planeta, seja contribuindo para a manutenção da 

vida ou interfirindo nos processos evolutivos de várias espécies, em especial a do 

homem, e  podem ser de causas geogênicas, antropogênicas ou cosmogênicas. Nos 

referirmos as causas geogênicas quando identificamos em nosso Meio Ambiente 

fenômenos relacionados exclusivamente à dinâmica natural do nosso planeta, isto é, 

fenômenos tipificamente naturais. Por outro lado, as causas antropogênicas são 

aquelas ligadas à alguma atividade ou intervensão humana, como é o caso do 

processo de industrialização e sua correlação com a poluição dos biomas e das 

intervenções diretas no ambiente como a construção de barrages, desvios de cursos 

naturais de água e até a construção de estradas. Já as causas cosmogênicas se 

referem aos fenômenos que podem de alguma forma afetar o nosso Meio Ambiente 

e são provenientes de fora de nosso planeta, como é o caso das ejeções de massa 

coronal solar de grande magnitude, intensos fluxos de radiação cósmica e até 

mesmo a colisão com objetos massivos provenientes do espaço como os meteoritos.  

O objeto de estudo em Física do Meio Ambiente (FMA) é tratar das 

relações entre o conhecimento Físico e a explicação dos fenômenos ambientais 

observados. Os fenômenos ambientais de interesse de FMA podem ser estudados 

sob um ponto de vista puramente mecanicista, isto é, estuda-se o problema sem 

levar em conta suas implicações sociais ou  pode tomar como objeto de estudo as 

mais diversas relações que existem entre o Homem e seu Meio Ambiente 

interpretados sob a ótica da Física. Dentre as inúmeras relações do homem com seu 

Meio Ambiente e que acabam tornando tema de estudo podemos citar: os interesses 

politícos adversos, a forma como a sociedade explora seus recursos naturais, os 

modelo econômico adotados e seus reflexos sobre o Meio Ambiente,  a forma que a 

sociedade educa suas gerações visando uma “sustentabilidade” dos recursos 

naturais e várias outras relações. 

A Física enquanto ramo científico pode ser aplicada à investigação de 

uma ampla gama de fenômenos, sejam eles observados na natureza ou em 

condições controladas em um laboratório de pesquisa. Por serem inúmeros os 
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fenômenos investigados pelos físicos, geralmente se divide a Física em várias áreas 

de pesquisa, como Astrofísica, Física Nuclear, Física da Matéria Condensada, 

dentre muitas outras, sendo que cada uma destas área  de investigação apresenta 

um objeto de estudo particular. Segundo Boeker et al. (2003): 

 

[...] a física do Meio Ambiente é um conceito de ensino.  A análise dos 
problemas ambientais com o objectivo de atenuar ou evita-los é uma forma 
de selecionar partes da física relevantes para a sociedade e interessante 
por si só. A ênfase na modelagem, a integração dos tópicos de física e suas 
conexões com as outras ciências naturais fazem a Física do Meio Ambiente 
representar muito do que o físico profissional irá encontrar em seu trabalho 
diário.[...] 

 

Portanto, Física do Meio Ambiente pode ser visto como um dos ramos da 

Física na qual o objeto de estudo é a mitigação e atenuação de problemas 

ambientais em nossa sociedade.  A definição de Boeker et al., pode ser mais 

detalhada, de modo que,  no nosso entendimento uma definição mais completa para 

Física e Meio Ambiente seria: 

“O conjunto de ferramentas científicas baseadas nas leis fundamentais da Física e 

de disciplinas correlatas que tem por objetivo explicar os fenômenos observados no 

Meio Ambiente e o desenvolvimento de tecnologias ambientais, visando prevenir ou 

mitigar os problemas ambientais de origem antropogênica, geogênica e 

cosmológica, contribuindo, desta forma, para melhorar a qualidade de vida de nossa 

sociedade.”  

Analisando as definiçõe acima podemos verificar a dependencia da Física 

do Meio Ambiente com outras ciências naturais, isto é, as análises e possíveis 

soluções dos problemas ambientais tem um caráter multidisciplinar e envolve 

conhecimentos científicos de biologia, química, geologia, ecologia e sociologia, 

dentre outras. Desta forma concordamos com Boeker et al. (2003) quando afirma 

que:  

 

Física do Meio Ambiente é um tema amplo. Como ela lida com problemas 
causados pela interação do homem com a natureza, tem ligações com 
praticamente todas as partes da Física e de muitas outras ciências naturais. 
Não se pode fazer pesquisa em Física do Meio Ambiente usando apenas 
Física pura. 
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Portanto, toda a problematização em Física do Meio Ambiente nos remete 

a outras áreas da Física e de outros ramos científicos das ciências naturais e, 

porque não dizer, das ciências sociais, uma vez que, muitos problemas ambientais 

nascem a partir das relações sociais entre indivíduos  de uma comunidade.  

Criada na Década de 1970, a disciplina de Física do Meio Ambiente há 

vários anos tem sido de caráter obrigatório nos currículos dos licenciados em Física 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A importância dessa 

disciplina para os futuros professores de Física está na relevância com que 

temáticas fundamentais, como os ligados ao Meio Ambiente e ao Geo-espaço são 

tratadas, tendo a Física e outras disciplinas correlatas como a Matemática a 

Química, a Biologia e a Geologia disponibilizando um conjunto de conhecimentos 

convergentes que são fundamentais na compreensão dos mais variados fenômenos 

que observamos no nosso Meio Ambiente. Para o futuro professor de Física esta é 

uma ótima oportunidade, durante a sua graduação, de estudar esta relação mais 

próxima da Física com o Meio Ambiente em seus vários aspectos, seja 

compreendendo de que forma o desenvolvimento da Física e, como consequência, o 

desenvolvimento tecnológico estão relacionados com os impactos ambientais, seja 

deslumbrando as possibilidades de aplicação do seu conhecimento em Física na 

prevenção ou remediação de problemas ambientais.  

O primeiro programa de ensino da disciplina de FMA é de 1976 e, desde 

então, sofreu algumas alterações. As alterações ocorridas nos anos de 1977 e 1978 

são as que permitem uma melhor análise, pois foram bem documentados. De 1978 

em diante, poucas informações a respeito dos programas de ensino da disciplina 

podem ser obtidas, uma vez que, não existia uma preocupação em documentar as 

inovações e estratégias didáticas de sucesso adotadas pelos professores para 

serem utilizadas por outros docentes. A estrutura curricular da disciplina FMA em 

1976 foi baseada, principalmente, na estrutura de cursos que eram ministrados em 

universidades Norte Americanas e na Europa, no que se referia aos temas 

trabalhados, e num enfoque de pesquisa voltado para a solução de problemas 

ambientais do Rio Grande do Norte (RN). Apesar das mudanças que ocorreram na 

Disciplina ao longo dos anos, o seu foco sempre esteve voltado para a 

aprendizagem de conteúdos e habilidades relacionadas à pesquisa, deixando de 

lado a discussão em torno das estratégias de ensino, metodologias, recursos 
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didáticos e fundamentação teórica, isto é, da didática específica voltada para FMA, 

algo essencial à profissão de um licenciado em Física.  

1. JUSTIFICATIVAS 

O relatório da UNESCO para a educação do século 21 aponta que o 

processo de ensino deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens 

fundamentais que são: “aprender a conhecer”, “aprender a fazer”, “aprender a fazer 

juntos” e “aprender a ser”. Em geral, o ensino orienta-se com grande ênfase no 

“aprender a conhecer”, isto é adquirir instrumentos de compreensão e, em menor 

grau no “aprender a fazer”, que prepara os alunos para poder agir sobre o meio que 

está inserido (UNESCO, 1998, p. 90). O mesmo relatório da UNESCO também 

afirma que: 

 
O Ensino Superior é o grande motor do desenvolvimento econômico de 
qualquer sociedade e um dos polos da educação ao longo da vida de um 
indivíduo e o principal instrumento de transmissão da experiência cultural e 
científica acumulada pela humanidade (UNESCO, 1998, p. 139). 

 

 
Logo, o Ensino Superior tem um lugar de destaque no desenvolvimento 

econômico de um país, pois o conhecimento científico e tecnológico produzido 

dentro de nossas universidades, mais cedo ou mais tarde, acabam sendo 

incorporados maciçamente aos padrões de comportamento e de consumo de nossa 

sociedade moderna. Padrões que vão se enraizando e tornando parte da cultura de 

um povo e são transmitidos ao longo de gerações.  

No contexto educacional, as instituições de ensino superior voltadas para 

a formação de professores devem estar em ressonância com as necessidades 

educativas de um público que nasceu na sociedade da informação. Segundo o 

relatório da UNESCO: 

 
O volume de conhecimentos e de informações passa por um crescimento 
exponencial, e em que se espera das instituições de ensino superior que 
satisfaçam as necessidades educativas de um público cada vez mais 
numeroso e variado, adquire cada vez mais importância a qualidade da 
formação dada aos professores e a qualidade do ensino prestado pelas 
instituições de ensino superior (UNESCO, 1998, p. 142). 
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Portanto, as instituições de Ensino Superior devem adequar-se as novas 

exigências para o professor do século XXI e transpor a barreira de uma formação 

voltada tão somente para o “aprender a conhecer” e de suas limitações para o 

desenvolvimento de aspectos que possibilitem ao individuo o seu 

autodesenvolvimento pessoal e educacional permanentes, como é o caso de 

“aprender a fazer”, “aprender a fazer juntos” e “aprender a ser”.  

A falta de conhecimentos científicos constituem um dos principais 

problemas para que nossos professores possam ensinar com qualidade. Portanto, 

uma sólida formação científica permitirá ao professor inovar, selecionar com 

segurança os conteúdos adequados, simplificar sem transmitir erros graves aos 

alunos e não ser um simples repetidor mecânico dos conteúdos do livro texto 

(CARRASCOSA et al., 2008). O professor de ciência do século XXI além de um bom 

domínio da matéria a ensinar também necessitam de outros conhecimentos, como 

cita Carrasco et al. (2008): 

 

- Saber dirigir o trabalho de seus alunos e criar um clima de aprendizagem 
adequado; 

- Saber como avaliar, não tão somente os alunos, mas também o seu 
trabalho e conduta dentro de sala de aula, analisando os resultados com o 
propósito de melhoria do processo de ensino e aprendizagem; 

- Saber selecionar os conteúdos mais adequados e dispor de critérios para 
justificá-los e sequenciá-los; 

- Saber o que se pode fazer para aumentar o interesse dos alunos pelas 
aulas de ciências.  

 

Portanto, estes conhecimentos segundo Carrasco et al. (2008) fazem 

parte do corpo teórico da didática das ciências e é fundamental que os professores 

em formação se aproximem deste corpo teórico e tenham contato tanto com as 

principais linhas de investigação como os resultados já estabelecidos que tenham 

implicações no ensino e na aprendizagem.  

Passados 36 anos desde criação da disciplina de FMA percebemos a 

necessidade de uma reformulação de seu programa de ensino de acordo com os 

novos desafios educacionais do professor de Física do século XXI.  Segundo Arruda 

(2010, p. 32): 
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A sociedade atual exige que seus cidadãos tenham conhecimentos, 
habilidades e competências para exercer suas atividades e capacidade 
técnica para resolver problemas sociais, científicos e/ou tecnológicos. Isso 
impõe o aperfeiçoamento dos currículos e dos métodos de ensino nas 
universidades, nas escolas de ensino médio e fundamental. 
 
A tendência de atualizar-se o currículo de Física justifica-se pela influência 
crescente dos conteúdos para o entendimento do mundo criado pelo 
homem atual, bem como a necessidade de formar um cidadão consciente e 
participativo que atue nesse mesmo mundo (TERRAZAN apud SIQUEIRA, 
2006). 
 
Assim, o currículo tem de ser visto como um elemento temporal, que tem 
uma história vinculada a formas específicas de organização da sociedade e 
da educação, devendo ser analisado dentro de seu contexto histórico e 
social.  

 

Portanto, percebermos a necessidade de elaborar um programa de 

disciplina de FMA que fosse norteador da prática docente segundo concepções 

modernas da pesquisa em didática das ciências naturais e, mais especificamente, 

no desenvolvimento de habilidades gerais úteis no saber-fazer de um licenciado em 

Física, daí a importância de tal tema de pesquisa ser tratado em uma dissertação de 

mestrado, principalmente em um mestrado com as características do mestrado 

profissionalizante. 

Uma disciplina como FMA que se propõe a discutir de que forma a Física 

se relaciona com o Meio Ambiente deve ir mais além do que apenas se limitar às 

explicações fenomenológicas observadas no Meio Ambiente sob o ponto de vista da 

Física. Na verdade, espera-se que durante o desenvolvimento de um curso de Física 

do Meio Ambiente o aluno tenha a oportunidade de desenvolver um conjunto de 

habilidades gerais, conhecimentos e atitudes que contribuam de forma significativa 

para a sua formação integral e mais especificamente para a sua educação 

ambiental.  

A justificativa para a ênfase de uma disciplina na Licenciatura em Física 

com foco nas questões ambientais deve-se à relevância das questões do Meio 

Ambiente para toda a nossa sociedade e em vários de seus setores produtivos, de 

modo que, um educador não pode agir com indiferença já que a sua profissão 

contribui de forma decisiva para formação de nossos cidadãos. 

Pensando em um contexto de educação formativa universitária, e mais 

precisamente para alunos que serão futuros professores de Física, uma disciplina 

como Física do Meio Ambiente é de considerável relevância. Abaixo citamos alguns 
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argumentos que contribuem para nos convencer da importância desta disciplina na 

formação de nosso professores de Física:  

 
1. Desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e atitudes que propiciem a 

tomada de decisões sobre questões ambientais; 

Segundo os pesquisadores Neto e Santos (2011): 

 

Os jovens em formação em todos os níveis da educação nacional 
necessitam de informações que os propiciem refletir criticamente para a 
tomada de atitudes diante de situações complexas como as questões 
ambientais. 

 

Portanto, a nossa estrutura educacional deve se adequar a esta 

realidade, daí a necessidade de explorar as temáticas ambientais em um contexto 

educacional formal. 

2. O professor de Física deve ter uma formação que contribua para o entendimento 

dos problemas ambientais atuais;  

Ainda segundo Neto e Santos (2011):  

 

A questão ambiental parece ser a grande forca motriz política e científica 
deste início de século e sobre ela o professor de física tem que saber se 
posicionar e contribuir na formação do cidadão consciente. 

 

Portanto, nossos professores de Física devem ter uma formação 

adequada aos novos desafios e necessidades sociais, de modo que, trabalhar 

temáticas ambientais tornou-se primordial para a formação de cidadãos críticos e 

atuantes em relação as causas ambientais. 

 

3. Tornar relevante o conhecimento físico tratando de problemas que fazem parte da 

realidade e do contexto de todos como são os problemas ambientais; 

 

Física do Meio Ambiente abrange muitos fenômenos macroscópicos. Por 

isso, trata da Física próxima da realidade de nossos alunos, daí a sua potencialidade 

para se ensinar Física de uma forma contextualizada, além do que permite ao aluno 

discutir um vasto campo de aplicações para os conceitos de Física Moderna tais 
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como radiação de corpo negro, efeito estufa e efeito foto elétrico, por exemplo. 

(BOEKER et al., 2003);  

 

4. Colaborar para uma formação acadêmica pautada em uma educação ambiental 

que propicie uma aproximação da Física com outras disciplinas como química, 

biologia, dentre outras e que promova a convergência de projetos educativos que 

tenham como foco a discussão dos problemas ambientais em sentido amplo; 

Um curso de Física e Meio ambiente fornece uma integração de conceitos 

de Física conjugado com as idéias de outras disciplinas, isto fornece subsídios para 

que o professor desenvolva suas atividades de forma mais próxima com professores 

de outras disciplinas. (BOEKER et al. ,2003) 

 

5. Cumprir as exigências da Lei de Política Nacional de educação Ambiental:  

Segundo a lei brasileira 9.795 de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a 

Política Nacional Educação Ambiental, em seu artigo Art. 10 que “A educação 

ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e 

permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal”, portanto os cursos 

superiores voltados para a formação de nossos físicos, bacharéis ou licenciados, 

devem estar em harmonia com os preceitos legais indicados nesta lei. A mesma lei 

também faz referências em relação aos currículos voltados para a formação de 

professores no seu Art. 11 que nos diz: 

Art. 11 A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de 
professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas. 
Parágrafo único. Os professores em atividade devem receber formação 
complementar em suas áreas de atuação, com o propósito de atender 
adequadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos da Política 
Nacional de Educação Ambiental. (BRASIL, Lei 9795 de 1999, Art. 11). 

 

Embora a lei em seu Art. 11 avance no sentido de impor a dimensão 

ambiental em todos os currículos de formação de professores ela é bastante rígida 

em seu texto quando afirma que esta deve constar em todas as disciplinas do 

currículo. Este artigo nos remete a uma reflexão sobre a obrigatoriedade da 

dimensão ambiental em todas as disciplinas de um currículo de formação de 

professores, principalmente se está medida contribuiria efetivamente para uma 
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educação ambiental de qualidade ou se apenas seriam cumprida pelos centros de 

formação de professores para obedecer a letra da lei.  

Esperamos que uma reformulação no programa de FMA possa contribuir 

para sua adequação às novas necessidades do professor do século XXI e em 

ressonância com referências teórico-metodológicos atuais.  

 

2. DEFINIÇÂO DOS OBJETIVOS  

Em síntese, o nosso grande questionamento neste momento é: Que 

programa de ensino para a disciplina de Física e Meio Ambiente é mais adequado 

no sentido de contribuir para o desenvolvimento de Habilidades Gerais úteis na 

solução de problemas profissionais demandados pelo campo de atuação de um 

licenciado em Física. Logo, nosso objetivo geral será:  

- Elaborar uma proposta de programa de ensino para a disciplina de Física do Meio 

Ambiente como uma referência para se pensar a formação dos professores de 

Física no contexto da educação no século XXI.  

Os nossos objetivos específicos durante este trabalho de dissertação de 

mestrado serão os seguintes:  

1.  Caracterizar o processo de desenvolvimento da disciplina de FMA no curso de 

licenciatura em Física da UFRN; 

2.  Caracterizar o processo de ensino da disciplina de FMA no curso de licenciatura 

em Física da UFRN atualmente; 

3. Definir habilidades gerais para a disciplina de FMA no curso de licenciatura em 

Física da UFRN; 

4. Analisar alguns livros didáticos de Física com o propósito de justificar a escolha 

dos conteúdos para o programa de ensino de FMA; 

5. Organizar uma proposta de programa de ensino para a disciplina de FMA do 

curso de licenciatura em Física da UFRN; 
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O trabalho, hora proposto, a ser desenvolvido em forma de dissertação de 

mestrado, será estruturado da seguinte maneira: no Capítulo I faremos um resgate 

histórico da origem da disciplina de Física do Meio Ambiente no Departamento de 

Física Teórica e Experimental da Universidade Federal do Rio Grande do Norte nos 

2 primeiros anos de sua implantação de modo a contemplar os seguintes aspectos:  

os objetivos e contribuições da disciplina para a formação dos Físicos da UFRN 

naquela época, as motivações para se criar uma disciplina nos moldes de Física do 

Meio Ambiente e as estratégias de ensino utilizadas.  

No Capítulo II faremos uma revisão da literatura em torno da importância 

didático-pedagógica do desenvolvimento de competências e a necessidade de 

adequadação dos Projetos Político Pedagógico dos cursos superiores frente a está 

nova realidade. Também discutiremos a categoria didática habilidade segundo um 

referencial contemporâneo e de que forma pode contribuir para a elaboração de uma 

proposta de programa de ensino para FMA. 

No Capítulo III descreveremos a metodologia que empregamos em nossa 

pesquisa e os instrumentos utilizados papa a coleta de dados.  Durante a nossa 

pesquisa utilizamos diferentes abordagens para a coleta de dados como análise de 

documentos, elaboração e aplicação de um questionário, pesquisa bibliográfica e 

acompanhamento das aulas de FMA através de observação participativa e o uso de 

um diário de “bordo” para registro das observações. Ainda neste mesmo capítulo 

discutiremos os critérios utilizados para a análise de alguns livros didáticos de Física. 

Finalmente, ao término do capítulo discutiremos a metodologia que foi aplicada para 

chegarmos à definição dos objetivos gerais para a disciplina de FMA na nossa 

proposta de programa de ensino.  

No Capítulo IV, faremos a análise dos dados obtidos através do 

questionário aplicado com alunos da licenciatura em Física da UFRN que estavam 

cursando a disciplina de Física do Meio Ambiente no semestre letivo 2011.2 e das 

informações obtidas através de nosso diário de “bordo”. Também discutiremos o 

resultado da análise de alguns livros didáticos de Física.  

O Capítulo V é dedicado à elaboração de uma proposta de programa de 

ensino para a disciplina de FMA, discutiremos a metodologia empregada por nós na 

definição dos objetivos gerais de FMA em termos de habilidades gerais. Também 

discutiremos o perfil profissional de um licenciado em Física e as respectivas tarefas 
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básicas desempenhadas durante sua atuação profissional e, por fim, apresentamos 

uma proposta de programa de ensino para a disciplina de FMA idealizada para o 

desenvolvimento de habilidades gerais que estejam relacionadas ao campo de 

atuação profissional de um licenciado em Física.  

O Capítulo VI é dedicado à descrever os produtos da dissertação e as 

nossas considerações finais sobre a pesquisa ora desenvolvida.   
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CAPÍTULO 1 

FÍSICA DO MEIO AMBIENTE NA UFRN: RECONSTRUINDO SUA HISTÒRIA 

Este capítulo inicia com um relato da evolução desta disciplina no 

Departamento de Física Teórica e Experimental da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte desde sua origem até os dias de hoje. Faremos uma retrospectiva 

da disciplina nos 2 primeiros anos de sua implantação de modo a contemplar os 

seguintes aspectos:  os objetivos e contribuições da disciplina para a formação dos 

Físicos da UFRN em meados da década de 1970 e as motivações para se criar uma 

disciplina nos moldes de Física e Meio Ambiente. Também faremos uma descrição 

das mudanças que ocorreram nos conteúdos programáticos de FMA ao longo da 

evolução dos Projetos Políticos e Pedagógicos da Licenciatura em Física da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

1.1 O SURGIMENTO DA DISCIPLINA DE FÍSICA DO MEIO AMBIENTE NA UFRN 

Em meados do primeiro semestre de 1976 a professora Maria Cristina Dal 

Pian do Departamento de Física Teórica e Experimental da UFRN (DFTE) foi 

convidada a ministrar já no segundo semestre do mesmo ano a disciplina de Física 

do Meio Ambiente (FMA). Como a disciplina nunca havia sido ministrada neste 

departamento, a professora assumiu a incumbência de organizar e desenvolver todo 

o seu conteúdo programático. A ementa sugerida, entregue na época, para a 

professora trazia apenas uma lista de tópicos que se assemelhava com os 

conteúdos tratados em livros de Meio Ambiente (MA) disponíveis (DAL PIAN, 1981, 

p. 7). Não se limitando aos conteúdos contidos na ementa sugerida pelo DFTE e 

pensando nas implicações que uma disciplina de FMA teria para a formação dos 

futuros físicos da instituição (bacharéis e licenciados), a professora analisou alguns 

programas de ensino na área de MA e desenvolvimento trabalhados em algumas 

universidades como:  

- University of Saskatchewan no Canadá, que já em 1971 oferecia a disciplina de 

Physics of the Environment; 

- Dickinson College, que oferecia um curso interdisciplinary em estudos ambientais; 
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- Queens College de Nova York, que oferecia a disciplina Physics of the Urban and 

Environmental Problems. 

A análise da professora Dal Pian dos programas de ensino voltados para 

o Meio Ambiente de várias instituições demonstrou que o pensamento comum 

convergia para a idéia que aos Físicos pode e/ou deve caber algum papel na 

caracterização e solução de problemas ambientais (DAL PIAN, 1981, p.10). Outro 

ponto relevante observado em sua análise é que existe uma preocupação em definir 

os programas das disciplinas de forma que tenham alguma relação, o mais explicita 

possível, com o que se fazia tradicionalmente em Física. A Tabela 1.1 traz os temas 

de interesse dos Físicos em 1976 em Meio Ambiente que foram identificados pela 

referida professora e citados em sua dissertação de Mestrado em 1981. 

Os programas de ensino da disciplina de FMA que foram utilizados em 

1976 e 1977 estão aqui representados pelas siglas FMA/76 e FMA/77 

respectivamente. 

Tabela 1.1 - Temáticas de interesse dos físicos identificadas pela professora Dal 
Pian. Fonte: Dal Pian,1981, p. 11. 

  

1.2 DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO DA DISCIPLINA FÍSICA E MEIO 

AMBIENTE EM 1976. 

O programa inicial da disciplina Física e Meio Ambiente em 1976 

(FMA/76) foi elaborado segundo algumas diretrizes fundamentais que deveriam ser 

seguidas de modo a torná-lo significativo para a formação dos futuros físicos da 

Temáticas de Pesquisa em Física e Meio Ambiente em 1976 

Poluição do ar Transportes Pesticidas 

Produção, transporte e uso de 

energia 
Resíduos sólidos Suprimento alimentar 

Aproveitamento de recursos 

renováveis 

Física da atmosfera 

(climatologia) 
Controle populacional 

Desenvolvimento de fontes 

alternativas de energia 
Radiação ambiental Poluição térmica 

Poluição sonora Poluição das águas Física do oceano 
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UFRN. Abaixo temos as diretrizes que orientaram a elaboração dos objetivos do 

programa de ensino de FMA/76 (DAL PIAN, 1981, p.16) à época: 

1. O curso deveria tratar de problemas ambientais do RN; 

2. Levar em conta os aspectos “docência” e “pesquisa” envolvidos num possível 

trabalho futuro dos alunos.  

O aspecto “pesquisa” assumiu importância central para FMA, pois segundo a 

pesquisadora: 

O aspecto “pesquisa por sua vez, não se encontrava explicitamente incluído 
em outras disciplinas do curso. E apesar de não ser interesse primeiro do 
Departamento Desenvolver pesquisas na área de Meio Ambiente, 
acreditávamos que estas poderiam vir a se tornar uma opção significativa 
para o Departamento de Física da UFRN na medida em que se voltassem 
para problemas ambientais do RN. (DAL PIAN, 1981, p. 17) 

 

Já com relação ao aspecto “docência” como esta era contemplada por 

outras disciplinas da licenciatura e pelo desenvolvimento de trabalhos de ensino 

juntamente com professores do departamento de Física (DAL PIAN, 1981, p. 17), 

daí a motivação para se dar uma maior ênfase no aspecto “pesquisa” para a 

disciplina de FMA nesta fase inicial.  

Seguindo as orientações acima que balizaram a propositura dos objetivos 

de FMA/76 segundo a professora DAL PIAN (1981, p.18) os graduandos em Física 

da UFRN àquela época deveriam principalmente “... ser capazes de, através da 

participação em projetos de pesquisa, produzir (ou fornecer) dados que ajudassem a 

solucionar problemas ambientais do RN, tendo a Física como instrumento.”. 

Portanto, a disciplina foi inicialmente proposta para preparar os alunos do 

departamento para desenvolver pesquisas que caracterizassem e apresentassem 

uma possível solução para os problemas ambientais do RN. A disciplina de FMA 

hoje em dia é voltada exclusivamente para a Licenciatura em Física da UFRN e que 

tem como foco principal o desenvolvimento de habilidades gerais voltadas para a 

docência no Ensino Médio.  

Analisando as 2 diretrizes citadas acima estes podem ser vistos como 

elementos norteadores e delimitadores para a formulação dos objetivos gerais da 

disciplina de FMA. Eles estão ligados ao objeto de estudo da disciplina ou relevância 

da disciplina para a formação do indivíduo. Como os alunos de física formados pela 
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UFRN nesta época eram direcionados para as atividades de pesquisa, os objetivos 

gerais da disciplinam também estavam relacionado à pesquisa acadêmica. A Tabela 

1.2 traz os objetivos gerais propostos para a disciplina de FMA/76.  

Tabela 1.2 - Objetivos Gerais da disciplina de FMA/76. Fonte: (DAL PIAN, 1981, p. 
19). 
 

Sentindo a carência no programa da disciplina de FMA/76 de atividades 

tradicionalmente utilizadas em um curso de Física e que se relacionassem a 

habilidades características de quem trabalha com Física, como as aulas de 

laboratório ou a resolução de exercícios, uma reformulação foi efetuada no 

programa, adicionando novos objetivos como o de desenvolvimento de atividades 

laboratoriais e escrever resumos, de modo que o novo programa reformulado da 

disciplina ficou como está descrito na Tabela 1.3.  

 

 

Objetivos Gerais de FMA/76 

Condições 
Objetivos Produtos 

-Problemas 
ambientais do RN; 

-Física 
(conhecimento 
científico). 

1. Elaborar o projeto de pesquisa: 

A. Identificar e caracterizar o problema; 

B. Definir o(s) objetivos do projeto; 

C. Relacionar atividades; 

D. Estabelecer cronograma; 

E. Estabelecer participação e número de 
pessoas envolvidas; 

F. Relacionar o material necessário; 

G. Estabelecer custo; 

2. Executar as atividades previstas no 
projeto: 

A. Medir e controlar variáveis; 

3. Escrever o relatório que deve conter: 
introdução, método, resultados, discussão e 
conclusões, comentário. 

- Dados para a formulação 
de soluções alternativas 
para os problemas 
ambientais do RN. 
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Tabela 1.3 - Descrição reformulada dos objetivos da disciplina FMA/76. Fonte: (DAL 
PIAN,1981, p. 22). 
 

Como os objetivos “resumir” e “realizar experiência e escrever relatório” 

constituíam, na verdade, um pré-requisito para o objetivo “elaborar projeto de 

pesquisa”, foi decido que a disciplina FMA/76 deveria ser dividido em 2 programas 

distintos, com a possibilidade de mudanças a cada ano conforme a experiência e 

maturação de idéias fossem dando forma à disciplina insipiente. Os programas 

foram: 

Descrição Reformulada dos Objetivos de FMA/76 

Programa A 

Condições Objetivos  Produtos 

-Problemas ambientais do 
RN; 

-Física; 

 

1. Elaborar um projeto de pesquisa: 

A. Identificar e caracterizar o 
problema; 

B. Definir o(s) objetivos do projeto; 

C. Relacionar atividades; 

D. Estabelecer cronograma; 

E. Estabelecer participação e 
número de pessoas envolvidas; 

F. Relacionar o material 
necessário; 

G. Estabelecer custo; 

Dados para a formulação de 
soluções alternativas para os 
problemas ambientais do RN. 

Programa B 

- Textos e relatos de 
trabalhos e pesquisas 
científicas; 

 

2. Resumir textos e relatos de 
trabalhos e pesquisas científicas 

Resumo de textos e relatos de 
trabalhos e pesquisas 
científicas. 

- “Situação origem” do 
experimento; 

- Equipamentos 
necessários; 

- Conhecimento científico 
relativo ao experimento; 

- “Modelo” para redação de 
relatório. 

3. Realizar experiências de 
laboratório de Física; 

A. Escolher e preparar o material; 

B. Coletar e registrar dados; 

C. Tratar dados; 

4. Escrever o relatório. 

Relatório do experimento 
realizado. 
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Programa A:  

 Elaborar um projeto de pesquisa; 

Programa B: 

 Resumir textos e relatos de trabalhos e pesquisas científicas; 

 Realizar experiências de laboratório e escrever relatório. 

O planejamento das atividades do programa A esteve pautado no 

desenvolvimento de tarefas orientadas pelo professor para que o aluno tivesse 

condições de elaborar o seu projeto de pesquisa, como entrevistas, pesquisas 

bibliográficas, visitas técnicas a instituições, etc, tendo como o foco os problemas 

ambientais do RN. Já no planejamento de atividades do programa B a preocupação 

esteve voltada para a melhoria de determinadas habilidades que consideravam 

importantes para um aluno de um curso de Física em vias de se formar (DAL PIAN, 

1981). As tarefas do programa B correspondiam a um conjunto de passos de acordo 

com as características de um Curso Programado Individualizado (CPI).  

Analisando os objetivos propostos pelos programas A e B podemos 

verificar que a ênfase é para a pesquisa científica, isto é, a formação de novos 

pesquisadores, portanto, os objetivos deveriam ser reformulados se a ênfase da 

proposta fosse a de formação de professores.  

 

As atividades do programa A 

Os encaminhamentos para o levantamento dos problemas ambientais do 

RN foram iniciados a partir de uma atividade proposta pelo professor para cada 

grupo formado por 4 estudantes da disciplina, nesta atividade foi solicitado que os 

alunos lessem  o texto de apoio “Ciência, Tecnologia e Realidade Nacional” e  

elaborassem um resumo, a partir daí das idéias do texto cada grupo teria que fazer 

um levantamento sobre os problemas ambientais do RN e que poderiam ser 

estudados em FMA. Os temas sugeridos pelos alunos foram: 

- Poluição do rio Potengi; 

- Inundação das margens da lagoa do Bonfim; 
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- Evaporação de açudes; 

- Aproveitamento das fibras do algodão; 

- Características do clima do NE.  

A segunda tarefa proposta aos alunos constitui-se de coletar informações 

em instituições públicas e com pessoas que ajudassem a descrever com mais 

precisão os problemas ambientais levantados na primeira atividade. As demais 

atividades propostas do programa A foram planejadas em função da natureza das 

informações, do sucesso em sua obtenção e da motivação dos alunos. Alguns dos 

problemas inicialmente levantados pelos alunos foram continuamente sendo 

trabalhados ao longo do semestre e alguns tiveram que ser deixados de lado ou 

substituídos, dada a dificuldade na obtenção de dados para fazer um diagnóstico 

mais preciso do problema ambiental levantado. As atividades de levantamento de 

dados e informações sobre os problemas ambientais do RN sugeridas durante todo 

o curso tinham a finalidade de fornecer subsídios para que se chegasse à 

elaboração dos projetos de pesquisa. Dada a quantidade de informações que os 

alunos já tinham disponíveis com o resultado das atividades iniciais propostas, 

alguns temas de pesquisa foram propostos para os projetos de pesquisa: 

- Levantamento de indicadores climatológicos (índices pluviométrico, temperatura, 

pressão atmosférica, etc.) que forneçam dados para o estudo da caracterização e 

possível modificação do clima no NE; 

- Medida da taxa de evaporação da água em diversos locais do RN de modo a 

fornecer dados para o controle da evaporação em açudes; 

- Caracterização dos indicadores e métodos de determinação de poluição das águas 

para o estudo de poluição do rio Potengi e de açudes e lagoas das quais se utiliza 

água para consumo humano; 

- Estudo dos problemas de invasão das águas da lagoa do Bonfim em terras 

adjacentes e de “salitrificação” das terras vizinhas à lagoa de Papari pela invasão da 

água do mar; 

- Caracterização do sistema de coleta e aproveitamento de resíduos sólidos de 

Natal; 
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- Construção de destiladores solares com vistas à obtenção de água pura em vários 

municípios que dispõem apenas de água salobra. 

Estes temas sugeridos deveriam ser desenvolvidos pelos alunos da 

disciplina como temas para os projetos de pesquisa conforme proposto nos objetivos 

do Programa A, mas o tempo disponível para a disciplina demonstrou-se insuficiente 

e o objetivo do programa não foi cumprido como desejado. 

As atividades do programa B 

As atividades do programa B visavam “corrigir ou suprir falhas” que os 

alunos estariam apresentando àquela altura do curso (DAL PIAN, 1981). O 

programa B foi elaborado para oferecer situações em que o aluno era levado a 

realizar algumas atividades como resumir, realizar experimentos e escrever relatório, 

porém tais tarefas eram trabalhadas segundo as condições disponíveis (carga 

horária, material didático, etc). Na Tabela 1.4 abaixo temos as atividades do 

Programa B relacionadas. 

Programa B de FMA/76 

Passo 
Título Atividade Avaliação 

01 Meio Ambiente e 

Fatores Físicos 
L+R EE 

02 

Diarréia por 

enterobacterias, 

correlação entre a 

positividade das culturas 

e 2 variáveis climáticas 

L+QL EE 

03 Ecologia dos vetores de 

doença 
L+A E 

04 
Resumo de trabalho 

científico 
L+A+R R 

05 
Investigando um 

fenômeno simples 
EL+Rel Rel 

06 
Determinando peso 

específico de sólidos 
EL Rel 

07 
Identificando variáveis 

relevantes 
L AP 



34 

 

08 
Pressão atmosférica e 

sua medida 

L 

EC 

Rel 

Rel 

09                     Gráficos 
L 

Ap 
AP 

10 
Medidas com um 

contador Geiger 

L 

AP 

Rel 

Rel 

11 

Estudos de genética 

humana em áreas de 

alta radiação natural 

L 

Ap 

 

AP 

12 
Investigando um 

fenômeno simples 

El 

Rel 
Rel 

Legenda:   

L= Leitura                                        R= Resumo                                     EE= Exercícios escrito 

Ql= Questões de leitura                  A= Análise                                       E= Entrevista  

Rel= Relatório                                EL= Exercícios de laboratório      AP= Atividade prática 

EC= Exercício de campo 

Tabela 1.4 - Programa de passos a serem seguidos no programa B de FMA/76. 
 Fonte: (DAL PIAN,1981, p.34). 
 
 

1.3 O PROGRAMA DA DISCIPLINA DE FÍSICA E MEIO AMBIENTE EM 1977 

O curso de FMA/76 ao seu término gerou uma série de dados que foram 

analisados e serviram de embasamento para a reestruturação da disciplina já no ano 

seguinte com FMA/77 de modo que resumidamente seu programa de ensino ficou 

estruturado segundo a Tabela 1.5. Mantendo a divisão estabelecida o programa de 

FMA/77 tinha dois programas A e B.  
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Objetivos Gerais de FMA/77 

Programa A 

Condições Objetivos Produtos 

-Critérios para analisar e 
caracterizar problemas de 
MA; 

-Dados e informações sobre 
alguns problemas de MA e 
do RN 

-Caracterizar problemas 

ambientais do RN 

- Caracterização de alguns 

problemas de MA do RN. 

Programa B 

- “Situação origem” do 
experimento; 

- Equipamentos 
necessários; 

- Conhecimento científico 
relativo ao experimento; 

- “Modelo” para redação de 
relatório 

- Realizar algumas 
experiências de laboratório 
de Física; 

- Escrever o relatório das 
experiências realizadas 

- Relatório do experimento 
realizado. 

Tabela 1.5 - Objetivos do programa B de FMA/77. Fonte: (DAL PIAN,1981, p.47). 

 
Em termos de procedimentos de FMA/77 os programas A e B foram mantidos com 

as mesmas características de FMA/76.  

As atividades do programa A de FMA/77 se desenvolveram a partir das atividades 

acadêmicas de: 

1. Leitura e resumo de textos; 

2. Redação e envio de cartas a pessoas que poderiam ajudar no 

estabelecimento de critérios para a caracterização dos problemas (através de 

solicitação de publicações e de sugestões pessoais); 

3. Levantamento bibliográfico junto à biblioteca central da UFRN; 

4. Análise de situações que envolvessem propostas de desenvolvimento; 

5.  Planejamento de seminários com especialista 

6. Estabelecimento de critérios para caracterização e análise de problemas 

ambientais, a partir de trabalhos relacionados a Meio Ambiente; 

7.  Escolha de 4 problemas para caracterização ambiental:  

A. Evaporação excessiva da água de açudes do RN; 
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B.  Situação criada pela existência da Barragem de Surubajá entre as lagoas 

de Papeba e Guaraíras, em Nísia Floresta; 

C.  Aproveitamento da energia dos ventos em regiões que não dispõem de 

energia elétrica; 

D.  Poluição atmosférica. 

8. Levantamento de informações a respeito dos problemas de interesse; 

9. Uma primeira caracterização dos problemas de interesse. 

Em relação as atividade propostas para o programa B de FMA/77 a Tabela 1.6 

resume o que foi realizado.  

Programa B de FMA/77 

Passo Título Atividade Avaliação 

00 Apresentação L - 

01 
Preparando a investigação de um 

fenômeno simples 
AP AP 

02 Investigando um fenômeno simples EL Rel. 

03 
Relatório: tempo de escoamento de um 

líquido 
Rel. Rel. 

04 Planejamento de uma investigação AP AP 

05 Noções de erros e medidas L+AP AP 

06 Estudos de camadas moleculares AP AP 

07 Coletando e tratando dados L+AP+EL AP1+AP2 

08                   Redigindo relatório AP AP 

09 Tratando dados AP AP 

10 Medidas com um contador Geiger AP+ Rel. Rel. 

11 (optativo) A pergunta- Uma resposta? AP - 

Legenda:  L= Leitura      AP= Atividade prática       Rel. = Relatório    EL= Exercícios de 

laboratório       

Tabela 1.6 - Atividades propostas para o programa B de FMA/77. Fonte: (DAL 
PIAN,1981, p.50). 
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Uma análise destes dois programas de ensino nos revela uma estrutura 

elaborada para a formação de um físico com ênfase na pesquisa. A maioria das 

atividades programadas para os graduandos da época nos remete à aplicação do 

método científico a um dado problema ambiental. As atividades de laboratório, por 

exemplo, privilegiam o desenvolvimento de atividades de manuseio de aparelhos, 

coleta, tratamento dados e redigir relatórios.  

O momento histórico exigia a formulação de um programa de ensino 

voltado para a formação de um pesquisador. Na década de 70 eram escassos os 

profissionais que se dedicavam à pesquisa em Física, principalmente aqui no Rio 

Grande do Norte.  Segundo Dal Pian (1981, p.16) em 1976 “no RN, o local onde 

existiam físicos trabalhando resumia-se ao Departamento de Física Teórica e 

experimental da UFRN”, era comum que recém-formados em Física pela UFRN 

tornassem professores universitários da própria instituição e depois de um breve 

espaço de tempo fossem afastados para cursarem programas de mestrado em 

outras universidades (DAL PIAN, 1981, p. 16). Portanto, naquela época não havia a 

preocupação de diferenciar os programas da disciplina levando em consideração o 

tipo de atividade que o graduando iria exercer, por exemplo, um programa de FMA 

voltado para bacharéis e outro para licenciados.  

Apenas conseguimos registros detalhados dos planos de ensino de 

FMA/76, FMA/77 e FMA/78 graças à Professora Maria Cristina Dal Pian Nobre, que 

manteve uma sistemática de registro de tudo que foi planejado e executado nesta 

disciplina nesses 3 primeiros anos e que foram usados na elaboração de sua 

dissertação de mestrado intitulada “A Proposição de Objetivos para um Curso de 

Física do Meio Ambiente no RN: Uma questão de Análise Sistemática” apresentada 

ao Instituto de Física da USP e Faculdade de Educação da USP em 1981. 

Outra fonte de dados de nossa pesquisa e que foi útil na análise da 

evolução da disciplina de FMA ao longo dos anos, foram os documentos oficiais 

como os Projetos Políticos e Pedagógicos da Licenciatura em Física e os programas 

das disciplinas disponíveis na secretaria do Departamento de Física da UFRN ou na 

Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD). 
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1.4 A EVOLUÇÃO DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DE FMA AO LONGO 

DOS ANOS 

A disciplina de Física do Meio Ambiente do Departamento de Física 

Teórica e Experimental (DFTE) da UFRN teve seu programa de conteúdos evoluindo 

segundo a Tabela 1.7, onde traz os conteúdos trabalhados segundo os currículos 

vigentes em cada época.  

O código desta disciplina mudou algumas vezes ao longo dos anos, para 

o Curso de Licenciatura em Física anteriores a 1998 o código da disciplina era 

FIS407 e ainda pertencia ao primeiro currículo do curso que data da década de 

1970, esta era obrigatória e era oferecida no 6° semestre do curso (o curso de 

Licenciatura em Física anteriores a 1998 era totalizado em 8 semestres). Em 1998 

houve uma reformulação na estrutura curricular do curso de Licenciatura em Física, 

passando este a ser denominado currículo 2 e a disciplina de Física e Meio 

Ambiente mudando o seu código para FIS724, esta continuou sendo obrigatória e 

sendo oferecida no 6° semestre.  

Tabela 1.7 - Evolução dos conteúdos ministrados na disciplina de Física e Meio 
Ambiente. Fonte: Departamento de Física Teórica e Experimental da UFRN e 
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas da UFRN (SIGAA). 

Conteúdos programáticos 
da disciplina de Física e 
Meio Ambiente em 1976 

Conteúdos programáticos da 
disciplina de Física e Meio 

Ambiente em 1998 

Conteúdos programáticos 
da disciplina de Física e 
Meio Ambiente em 2005 

Carga Horária: 60 hora/aula; 
Código: FIS407; 
Currículo: I 
Obrigatória: Sim 
Semestre: 6

0
 

Carga Horária: 60 hora/aula; 
Código: FIS724; 
Currículo: II 
Obrigatória: Sim 
Semestre: 6

0
 

Carga Horária: 60 hora/aula; 
Código: FIS739/GEF0124; 
Currículo: III 
Obrigatória: Sim 
Semestre: 8

0 

1. Física da Atmosfera;  
2. Física do Solo; 
3. Física do Oceano; 
4. Radiação Ambiental;  
5. Fontes de Energia e 

Processos de Conversão; 
6. Poluição. Ruído; 
7. Emprego da Física na 

Defesa do Meio Ambiente. 

1. O Sol e o Sistema Solar; 
2. A Terra;  
3. A Biosfera; 
4. Ecossistemas; 
5. Meio Ambiente;  
6. Ecologia e Ciência;  
7. Física da Atmosfera;  
8. Física dos Oceanos; 
9. Energia e Meio Ambiente;  
10. Sons e Ruídos;  
11. Poluição; 
12.Radiações;  
13. Física e Sociedade; 
14. Emprego da Física na 

defesa do Meio Ambiente; 
15. A Magnetosfera terrestre. 

1. O Sol e o Sistema Solar; 
2. A Terra;  
3. A Biosfera; 
4. Ecossistemas; 
5. Meio Ambiente;  
6.  Ecologia e Ciência;  
7. Física da Atmosfera;  
8. Física dos Oceanos; 
9. Energia e Meio Ambiente; 
10. Sons e Ruídos;  
11. Poluição; 
12. Radiações;  
13. Física e Sociedade; 
14. Emprego da Física na 

Defesa do Meio Ambiente; 
15. A Magnetosfera terrestre. 
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No ano de 2005 uma nova reestruturação no currículo de Licenciatura em 

Física aumentou a duração do curso para 9 semestres e a disciplina de Física do 

Meio Ambiente (FMA)  passou a ser oferecida no 8° semestre com seu código 

alterado para FIS739. A última mudança ocorreu com a mudança de código da 

disciplina para GEF0124 e a mesma sendo oferecida agora pelo departamento de 

Geofísica. 

Observando os programas de conteúdos para FMA verificamos que são 

extensos para uma disciplina de apenas 60 horas, dada o caráter interdisciplinar dos 

temas o que leva o professor a conduzir a disciplina “percorrendo” idas e vindas por 

várias áreas do conhecimento humano, sem que, no entanto, perca o fio condutor 

dos objetivos a serem alcançados. Uma análise mais criteriosa deste programa 

revela que determinados tópicos do programa são, na verdade, vistos em outros 

cursos de graduação como uma disciplina independente como é o caso de Física da 

Atmosfera que no curso de graduação em Meteorologia de outras instituições é uma 

disciplina independente, outros exemplos são Física dos Oceanos como disciplina 

da grade do curso de Oceanografia, Ecologia e Ciência que é uma disciplina da 

graduação em Ecologia, dentre outros exemplos.  

Dada esta característica peculiar da disciplina de FMA, que é perpassar 

por vários ramos do conhecimento ligados ao Meio Ambiente, o desafio para o 

professor da disciplina é elaborar um programa de ensino para ser aplicado em 60 

horas e que seja adequado a um ritmo de aprendizagem dos licenciandos para que 

possibilite, primeiramente, a maturação dos conhecimentos adquiridos durantes as 

aulas e, segundo, que estes sejam capazes de fazer uma melhor transposição 

didática destes conhecimentos em sua atividade profissional, isto é, explorar as 

relações da Física e Meio Ambiente no Ensino Médio abrindo um leque enorme de 

possibilidades para o desenvolvimento de competências e habilidades essências 

para uma formação cidadã, principalmente àquelas que privilegiem à análise, a 

crítica e a tomada de decisões, porém sempre pautadas em um conhecimento 

científico fundamentado e livre de pressões midiáticas e de sensacionalismos. 
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CAPÍTULO 2 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES E SEU SENTIDO NO CONTEXTO DO ENSINO  

 

Neste capítulo discutiremos alguns referenciais teóricos contemporâneos 

que tratam de competências e habilidades. Também a importância da reformulação 

dos programas de ensino universitário comprometidos com o desenvolvimento de 

competências e habilidades gerais.  

2.1 O SENTIDO DAS COMPETÊNCIAS NOS PROJETOS DE ENSINO 

UNIVERSITÁRIO  

O processo educacional que vivenciamos hoje traz um grande desafio 

para nossos professores, que é tornar o processo de ensino-aprendizagem atrativo e 

estimulante para nossos alunos. Diante da “enxurrada” de informações que estão 

disponíveis aos nossos alunos e ao alcance com apenas alguns cliques do mouse, 

persistir em metodologias de ensino tradicionais, ao invés de explorar o 

desenvolvimento das potencialidades criativas dos alunos em uma formação 

universitária, pode apresentar-se como uma tarefa totalmente desprovida de sentido. 

O saber-fazer do profissional da educação exige uma renovação constante na 

procura de novas abordagens, metodologias de ensino e recursos de comunicação, 

a fim de proporcionar um ensino mais atrativo e significativo para todos. O ponto de 

partida em prol de mudanças na educação parte das nossas autocríticas, 

questionamentos e a sensibilidade para estar sempre abertos a mudanças, sempre 

que as novas exigências e contextos educacionais assim nos exigirem.  

O termo competência hoje em dia é bastante discutido no âmbito das 

pesquisas em educação, seu significado tem mudado constantemente segundo 

diferentes perspectivas teóricas e sofrido influência segundo diferentes contextos 

socioeconômicos, países, etc., e tem tanta relevância para o ensino que é elemento 

de destaque em documentos oficiais que apontam as diretrizes que devem ser 

seguidas na construção de Projetos Políticos Pedagógicos dos mais variados níveis 

de ensino. 

Segundo Zabala e Arnau (2010, p.17) “no início da década de 1970, e no 

âmbito empresarial, surge o termo “competência” para designar o que caracteriza 

uma pessoa capaz de realizar determinada tarefa real de forma eficiente”. O termo, 
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a partir de então, se estendeu de forma generalizada influenciando propostas de 

desenvolvimento profissional por todo o mundo. Pouco tempo depois essas ideias 

começaram a ser incorporadas no sistema escolar, inicialmente na educação 

profissionalizante e, logo em seguida, se estenderam de forma ampla as outras 

etapas dos níveis educacionais.  

Vários autores já tentaram elaborar uma definição precisa para o termo 

competência em educação, mas o que temos hoje é uma serie de definições para 

competência e todas igualmente corretas, em certo sentido, se levarmos em 

consideração o momento histórico e as convicções políticas e ideológicas que 

influenciaram cada autor. Um breve resumo do que cada um dos principias teóricos 

definiram sobre o termo competências é relatado por Nuñez e Ramalho (2004) e 

sintetizado na Tabela 2.1.  

 

Definições para o Termo Competência Segundo Diferentes Pesquisadores 

Autor/data Definição 

Hirata (1994) 
“Para Hirata (1994), as competências são compreendidas de 
diferentes formas: como saberes (na educação); como 
qualificação (no campo do trabalho); como habilidades, etc..” 

Jamati (apud ROPÉ e  

TANGUY, 1997, p. 104) 

“[...] é aquele que domina suficientemente a área na qual intervém 
para identificar todos os aspectos de sua situação nessa área e 
para revelar eventualmente as disfunções dessa situação”. 

Parada (2004, p.1) 

 

“As competências supõem cultivar qualidades humanas para 
adquirir, por exemplo, capacidade de estabelecer e manter 
relações estáveis e eficazes dentre as pessoas. Para ele 
competência é algo mais que uma habilidade; é o domínio de 
processos e métodos para aprender na prática, da experiência e 
da intersubjetividade.” 

Meirieu (1998, p. 184) “Saber identificado colocando em jogo uma ou mais capacidades 
em um campo nocional ou disciplinar determinado.” 

Graham (apud FERNANDES, 

1996). 

“A competência é a atitude para desenvolver as atividades de 
uma profissão.” 

Coulon (1995, p. 180) 
“Um conjunto de conhecimentos práticos socialmente 
estabelecidos que são utilizados no momento oportuno para 
mostrar que os possuímos.” 

Berger (2002, p.2) 

“Competências constituem os esquemas mentais, ou seja, as 
ações e operações mentais de caráter cognitivo, sócio-afetivo ou 
psicomotor que mobilizados e associados a saberes teóricos ou 
experimentais geram habilidades, ou seja, um saber fazer.” 
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Carbó (2000) 
“Carbo (2000) discute a competência em termos da 
“metacompetência”, como meio de construir e reconstruir as 
competências.” 

Perrenoud (1999, p.7) 
“Como sendo a capacidade de agir eficazmente em um 
determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas 
sem limitar-se a eles.” 

Delors (2000) “Para este autor uma pessoa é competente quando é capaz de 
“saber, saber fazer, e saber ser.” 

Tabela 2.1- Múltiplas definições para o termo competência. 

 
A emergência da educação por competências surge a partir de uma crise 

dos referencias tradicionais de ensino.  Para Zabala e Arnau são três os fatores que 

tem contribuído para a ascensão de um ensino baseado em competências:  

 

 
1. As diversas mudanças universitárias, onde se pode observar um 

replanejamento profundo, tanto em sua estrutura quanto em seus conteúdos. 
 

2. A maior pressão social sobre a necessária funcionalidade das aprendizagens 
força a introdução das competências. A constatação da incapacidade de boa 
parte dos cidadãos escolarizados para saber utilizar os conhecimentos que, 
teoricamente, possuem, ou que foram aprendidos em seu tempo escolar, em 
situações ou problemas reais, sejam cotidianos ou profissionais, está 
incidindo na necessidade de revisar o caráter dessas aprendizagens. 
 

3. A função social do ensino. A concepção de que a escola deve ensinar 
somente as competências necessárias para os quais desenvolverão seu 
futuro em um contexto universitário, de modo que somente os que decidem 
por esse caminho poderão aplicar as “competências” aprendidas (ZABALA e 
ARNAU, 2010, p. 21). 

 

 

 

Em relação às mudanças universitárias, já podemos vislumbrar mudanças 

de paradigma no sistema de ensino superior, a pressão social e o debate em torno 

da desconexão entre teoria e prática, provocou uma forte corrente de opinião 

favorável a um ensino de competências o que tem levado os nossos centros 

universitários a se adequarem a esta nova realidade a fim de cumprirem a função 

social do ensino. 
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2.2 A DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

A definição de competência apresenta vários significados no contexto 

educacional, Zabala e Arnau (2010) após investigarem várias definições correntes 

para o termo, verificaram que existem diferentes formas de expressar os 

componentes das competências. Contudo, verificaram várias coincidências quando 

resumiram os componentes de uma competência em três grandes domínios 

relacionados aos campos do saber, do ser e do saber fazer. Segundo os referidos 

autores: 

 

[...] se aceitamos que tudo o que se pode aprender está situado em alguma 
dessas três catagorias, parece oportuno, pela firmeza existente no âmbito 
educacional e, o mais importante, pelas características singulares e 
específicas que cada uma delas têm no processo de ensino-aprendizagem, 
chegar ao consenso geral de situar qualquer objeto suscetível à 
aprendizagem, em algum desses três compartimentos, utilizando, por sua 
vez, os termos correntes. De maneira que qualquer conteúdo de 
aprendizagem ou é conceitual (saber), ou é procedimental (saber fazer), ou 
é atitudinal (ser) (ZABALA e ARNAU, 2010, p. 36). 

 

Portanto, os conteúdos de aprendizagem podem ser sempre definidos a 

partir de seus componentes conceitual, procedimental e atitudinal, de modo que, um 

ensino que privilegia o desenvolvimento de competências, seja lá qual for o nível de 

ensino, deve inicialmente estar voltado para estabelecer com precisão esses 

elementos, e só a partir daí, se pensar nas estratégias e metodologias de ensino 

inovadoras que contribuirão para desenvolver as competências essências e úteis a 

nossos cidadãos. 

A Tabela 2.2 proposto por Zabala e Arnau pode ser útil durante o 

processo de definição das competências que devem ser desenvolvidas dentro de um 

Projeto Político Pedagógico.  Através de perguntas e respostas pode-se chegar a 

uma formulação mais precisa e elucidativa para a definição do que são as 

competências formativas.  

O que é uma competência? 

Pergunta Resposta. Variantes da resposta 

O que é? 
Capacidade ou a 

habilidade. 

A existência nas estruturas cognitivas da pessoa das condições 
e recursos para agir. A capacidade, a habilidade, o domínio e a 
aptidão. 
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Para 
que? 

Para realizar tarefas 
ou atuar frente a 

situações diversas. 

Assumir um determinado papel; uma ocupação, em relação aos 
níveis requeridos, uma tarefa específica; realizar ações; 
participar da vida política, social e cultural da sociedade; cumprir 
com as exigências complexas; resolver problemas da vida real; 
enfrentar um tipo de situação. 

De que 
forma? 

De forma eficaz. 

Capacidade efetiva; de forma exitosa; exercício eficaz; 
conseguir resultados e exercê-los de modo excelente; 
participação eficaz; mobilizando a consciência e de maneira 
cada vez mais rápida, pertinente e criativa; 

Onde? 
Em um determinado 

contexto. 

Uma atividade plenamente identificada; em um contexto 
determinado. Em uma determinada situação; em um âmbito ou 
cenário da atividade humana; 

Por meio 
de quê? 

Da mobilização de 
atitudes, habilidades 

e conhecimentos. 
 

Diversos recursos cognitivos; pré-requisitos psicossociais; 
conhecimentos, habilidades e atitudes;conhecimentos, e 
características individuais; conhecimentos, qualidades, 
capacidades e atitudes; os recursos que mobiliza, 
conhecimentos teóricos e metodológicos, atitudes, habilidades e 
competências mais específicas, esquemas motores, esquemas 
de percepção, avaliação, antecipação e decisão; 
comportamentos, motivação, valores éticos, atitudes, emoções e 
outros componentes sociais; amplo repertório de estratégias. 
Operações mentais complexas, esquemas de pensamento; 
saberes, capacidades, microcopetências, informações, valores, 
atitudes, esquemas de percepção, de avaliação e de raciocínio. 

Como? 

Ao mesmo tempo e 
de forma inter-
relacionada. 

 

De forma integrada; orquestrada. 

Tabela 2.2 – Questionamentos importantes para a definição de competência 
segundo ZABALA e ARNAU. Fonte: (ZABALA e ARNAU, 2010, p. 37). 

 

Para enfrentar os desafios uma de sociedade da informação, não basta o 

conhecimento, por si só, os processos educacionais ou mais especificamente os 

modelos formativos, devem fornecer os subsídios para que o indivíduo possa 

desenvolver de forma autônoma e eficaz em seu trabalho as capacidades de: 

mobilizar o conhecimento adquirido em sua formação, usar seu intelecto para 

solucionar desafios típicos de sua profissão, transformar informações em 

conhecimentos pessoais, fazer análises e sínteses, relacionar aprendizados e tirar 

conclusões. Assim, os modelos formativos devem favorecer a preparação de um 

profissional estimulado a aprender a aprender, a pesquisar, a usar sua criatividade 

na solução de seus problemas, a criar redes de comunicação que favoreçam o 

trabalho colaborativo, enfim, que esteja em consonância com um perfil profissional 

atual.  
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Para ser competente uma pessoa deve mobilizar diferentes capacidades, 

com o objetivo maior de solucionar as diferentes situações-problemas que venha a 

enfrentar no contexto real de sua profissão. Segundo Nuñez e Ramalho (2002, p.16) 

“... a escola não desenvolve competências quando se orienta só para a formação de 

determinadas capacidades, enquanto habilidades ou hábitos, num contexto artificial 

de exercício da profissão.”, portanto, as competências a serem desenvolvidas 

devem partir de situações-problemas reais que aproxime o individuo das tarefas 

típicas de sua profissão e que tenha a capacidade de mobilizar todas as habilidades 

formadas e em desenvolvimento em prol da solução dos problemas, demonstrando, 

desta forma, o domínio de determinadas competências, sejam gerais ou específicas.  

Em diversos países, reformas dos sistemas de ensino e dos modelos 

formativos já estão centrando suas atenções para elaborarem currículos baseados 

em competências, de modo a fornecer uma formação mais adequada aos novos 

desafios de cada profissão contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento 

individual de nossos futuros profissionais e, porque não dizer, da qualidade dos 

serviços oferecidos. Para Nuñez e Ramalho (2002, p.15) “... os processos de 

reforma dos sistemas de ensino e os modelos pedagógicos, na maioria dos países 

do mundo desenvolvido e em vias de desenvolvimento, estão centrados nessa 

categoria...”, portanto, para os autores a noção de competência constitui-se num 

eixo orientador que conduzirá a formação cidadã de nossos universitários e deve 

estar inserido na categoria de “conceito estruturante dos projetos curriculares”. 

Assim, o desenvolvimento de competências deve ser vista como um direcionamento, 

um caminho a seguir pelos educadores, contribuindo para uma formação pautada 

em elementos essências (o questionamento, a crítica, a reflexão, o saber-fazer) 

dentro dos múltiplos contextos profissionais. Na educação, esses elementos são 

indispensáveis principalmente porque podem levar os educadores a uma postura 

mais questionadora sobre a sua prática, identificando os erros e acertos, sem a 

necessidade de intervenções externas constantes. 

2.3 O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS E OS 

PROGRAMAS DE ENSINO DAS DISCIPLINAS NOS CURSOS SUPERIORES  

A controvérsia dentro de um contexto de ensino voltado para a formação 

universitária e segundo um paradigma de sociedade da informação surge, no 
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momento da elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos superiores, 

e no centro desta controvérsia surge o seguinte questionamento: 

Devemos privilegiar o desenvolvimento de competências úteis a uma formação 

inicial, fornecendo os subsídios para que nossos profissionais de ensino tenham 

condições de desenvolvê-las cada vez mais com a experiência profissional, isto é, 

aprender a aprender ou, em contrapartida, continuaremos com a velha fórmula de 

dar ênfase nos conhecimentos disciplinares e fragmentados, que na maioria das 

vezes são meramente informativos?  

A pressão do saber teórico determinando a preponderância dos 

conhecimentos conceituais em relação aos procedimentos, atitudes e estratégias, 

acabam se refletindo na estrutura ou desenho das componentes curriculares que 

integram os currículos dos cursos superiores. Concordamos com Zabala e Arnau 

quando afirmam que: 

 

A pressão do saber teórico acadêmico e das ideias errôneas sobre a 
aprendizagem e a transferência dos saberes determinaram a 
preponderância dos conhecimentos factuais e conceituais, tanto é assim 
que para a maioria dos professores a expressão “conteúdos de ensino” se 
limita apenas aos conhecimentos, ou seja, ao saber, dando por certo que os 
procedimentos, as habilidades, as estratégias, as atitudes e os valores são 
outra coisa, quer dizer, não são objetos da educação e, portanto, não são 
conteúdos de ensino (ZABALA e ARNAU, 2010, p. 21). 
 

Portanto, em muitos casos os programas de ensino das componentes 

curriculares se limitam apenas a descrever conteúdos que serão abordados ao longo 

da disciplina durante o semestre letivo sem levar em consideração outros elementos 

essências no processo de ensino-aprendizagem.  

Se a organização de um programa de ensino de uma componente 

curricular específica já se apresenta como um desafio, devido aos inúmeros 

questionamentos que surgem no decorrer deste processo e nas decisões que, 

inevitavelmente, deverão ser tomadas, quem dirá a tarefa de elaborar um PPP de 

um curso universitário. São múltiplos os parâmetros que balizarão as nossas 

escolhas para a composição do desenho curricular de uma dada disciplina como: 

tempo destinado para o ensino de cada um dos conteúdos, determinação dos 

objetivos educativos e instrutivos, seleção de temas relevantes que contribuam para 

uma formação atualizada, compatibilidade dos objetivos gerais da disciplina com os 

objetivos gerais do PPP do curso, dentre muitos outros. Portanto, dada a gama de 
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considerações que devemos fazer durante a organização do currículo de uma 

disciplina, uma saída seria nos orientarmos segundo as competências que 

gostaríamos de desenvolver. Os pesquisadores Nuñez e Ramalho nos dão uma 

visão do que significa organizar um currículo por competências quando afirmam:  

 

 [...] organizar um currículo em termos de competências significa educar os 
alunos para um saber fazer reflexivo e crítico, no contexto de seu grupo 
social, questão que coloca a educação a serviço das necessidades reais 
dos alunos para a sua vida cidadã e sua preparação para o mundo do 
trabalho (NUÑEZ e RAMALHO, 2004, p 126). 
 

 

Neste sentido, a organização de um projeto de ensino que vise à 

formação profissional em nossas universidades em termos de competências, 

significa a materialização de uma necessidade do processo de formação do 

indivíduo. Atualmente, significa prepará-los para um saber-fazer reflexivo e crítico, 

diante dos problemas que irá enfrentar na sua prática profissional. 

Os pesquisadores Zabala e Arnau (2010) propuseram alguns 

questionamentos úteis para auxiliar na identificação das competências gerais que 

levariam o individuo a uma formação integral. Embora os autores tenham proposto 

essa ideia para a educação escolar, os seus critérios podem perfeitamente ser 

adaptados ao Ensino Superior, uma vez que, a formação integral, no nosso 

entendimento, é um processo contínuo e também engloba a educação profissional 

superior de um indivíduo. Segundo os autores, quatro questionamentos devem ser 

realizados como ponto de partida para se definir as competências gerais. 

Adaptamos os questionamentos segundo as nossas necessidades no Ensino 

Superior (Quadro 2.1).  

Quadro 2.1 - Os quatro questionamentos básicos foram adaptados do livro 
“Como Aprender e Ensina Competências”. Fonte: (ZABALA e ARNAU, 2010, p. 75). 

Questionamentos Fundamentais para um Ensino Superior Focado em Competências 

1. Quais são as competências que devem ser desenvolvidas na universidade quando está se  
propondo a formação integral da pessoa, e quando essas competências permitirão dar respostas 
aos problemas que surgem durante atuação profissional? 

2. Quais são as competências profissionais que uma pessoa deve dispor para se considerar 
desenvolvida plenamente?  

3. Sob o ponto de vista curricular, no transcurso da formação universitária e no contexto de sala 
de aula, quais as competências específicas que devem ser desenvolvidas de forma sistemática 
para alcançar o ideal de competências que conduz ao pleno desenvolvimento profissional? 

4. Quais devem ser as competências e os conteúdos reais do ensino? 
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A definição das competências gerais para uma determinada profissão 

está diretamente relacionada com o que se faz, isto é, as competências gerais 

propostas para uma determinada formação devem proporcionar os meios 

necessários e suficientes para que o indivíduo tenha condições de realizar as tarefas 

laboriais típicas desta profissão e de modo competente. As competências gerais 

ligadas a uma profissão, interpretada em sentido amplo, não devem se limitar 

apenas ao âmbito profissional, já que o objetivo do ensino é uma formação integral, 

Zabala e Arnau (2010) apontam quatro dimensões nas quais as competências gerais 

devem contribuir para o desenvolvimento humano (Tabela 2.3). 

 

As Competências Gerais e a Contribuição para o  

Desenvolvimento Humano  

Dimensão 
social 

A pessoa deve ser competente para participar ativamente da transformação da 

sociedade, ou seja, compreendê-la, valorizá-la e nela intervir de maneira crítica e 

responsável, com vistas a que seja cada vez mais justa, solidária e democrática. 

Dimensão 
interpessoal 

O indivíduo deverá ser competente para se relacionar, se comunicar e viver 

positivamente com os demais, cooperando e participando em todas as atividades 

humanas desde a compreensão, a tolerância e solidariedade; 

Âmbito 
pessoal 

O indivíduo deverá ser competente para exercer, de forma responsável e crítica, a 

autonomia, a cooperação, a criatividade e a liberdade, por meio do conhecimento e 

da compreensão de si mesmo, da sociedade e da natureza em que vive. 

Âmbito 
profissional 

O indivíduo deve ser competente para exercer uma tarefa profissional adequada às 

suas capacidades, a partir dos conhecimentos e das habilidades específicas da 

profissão, de forma responsável, flexível e rigorosa que lhe permita satisfazer suas 

motivações e suas expectativas de desenvolvimento profissional e pessoal. 

Tabela 2.3 - As contribuições das competências gerais para o desenvolvimento 
são em 4 dimensões. Fonte: (ZABALA e ARNAU, 2010, p. 78). 
 

Após a definição das competências gerais o próximo passo será a análise 

para determinar os componentes das competências gerais, isto é, quais são os 

conhecimentos (conceitos), habilidades (procedimentos) e atitudes que nossos 

estudantes devem mobilizar para ser capaz de agir de modo competente. A 

definição precisa dos componentes das competências gerais nos permitirá 

determinar as competências específicas relacionadas diretamente aos conteúdos de 

aprendizagem.       
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As competências específicas estão relacionadas com os conteúdos 

formativos dos cursos superiores, em outras palavras, se referem ao conjunto de 

conhecimentos, técnicas e atitudes necessárias para a formação profissional do 

indivíduo. Nos planos de Ensino Superior são as disciplinas acadêmicas que 

assumem o papel formativo específico, isto é, cada disciplina da estrutura curricular 

contribuirá para o desenvolvimento de competências específicas segundo o objeto 

de estudo a que se propõe. Desta forma, assim como nas competências gerais, 

identificadas nos Projetos Políticos e Pedagógicos dos cursos superiores, os 

componentes conceituais, procedimentais e atitudinais das competências 

específicas devem estar bem definidos em cada uma das disciplinas acadêmicas. 

Durante a identificação das competências específicas são estabelecidos 

os indicadores de obtenção os quais permitirão identificar o grau de competência 

adquirido sobre cada um dos conteúdos que a constituem, sem perder, em nenhum 

caso, a referência à competência específica da qual tomam parte. Os indicadores de 

obtenção, embora se refiram diretamente ao grau de aprendizagem de um ou mais 

conteúdos, sempre deverão ser um reflexo da competência, pois esta é a que dá 

verdadeiro significado à aprendizagem dos distintos conteúdos selecionados 

(ZABALA e ARNAU, 2010 , p. 83). A Figura 2.1 foi adaptado de Zabala e Arnau 

(2010) e pensado para um curso superior, ele revela a estrutura de um PPP voltado 

para o desenvolvimento de competências. Neste esquema as competências estão 

sempre em primeiro plano nesta estrutura, e os componentes procedimentais, 

conceituais e atitudinais devem estar sempre presentes tanto em nível de 

competências gerais quanto nas específicas. 

Uma estrutura curricular formativa centrada apenas nas competências 

gerais pode ser vista como limitada, uma vez que, o que dará respaldo para que o 

indivíduo chegue ao seu desenvolvimento integral e se torne profissionalmente 

competente será o domínio adequado das competências específicas. O que 

podemos observar frequentemente nos PPP de cursos superiores é a identificação 

apenas das competências gerais sem fazer referencia as competências específicas. 
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Figura 2.1- Derivação das competências gerais aos índices de sucesso. 
(Adaptação nossa) 

 

2.4 O SENTIDO DAS HABILIDADES NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

As grandes questões do ensino até pouco tempo atrás estavam voltadas 

para a aprendizagem de conceitos (ENEM, BRASIL, p. 15, 2005). A ruptura deste 

paradigma no contexto educacional, isto é, focar a aprendizagem além do nível 

conceitual, surge em função de mudanças sociais que, por sua vez, irão refletir no 
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ensino. O texto que fundamenta o ENEM (BRASIL, p. 17, 2005) se referindo ao 

modelo que privilegiava a aprendizagem de conceitos como uma competência 

afirma: 

Hoje, essa forma de competência continua sendo valorizada, 
principalmente, no meio universitário. Mas, com todas as transformações 
tecnológicas, sociais e culturais, uma questão prática, relacional, começa a 
impor-se com grande evidência. Temos muitos problemas a resolver, muitas 
decisões a tomar, muitos procedimentos a aprender. Isso não significa, 
obviamente, que dominar conceitos deixou de ser importante. 
 
Esse tipo de aula, insisto, continua tendo um lugar, mas cada vez mais 
torna-se necessário também o domínio de um conteúdo chamado de 
“procedimental”, ou seja, da ordem do “saber como fazer”. Vivemos em uma 
sociedade cada vez mais tecnológica, em que o problema nem sempre está 
na falta de informações, pois o computador tem, cada vez mais, o poder de 
processá-las, guardá-las ou atualizá-las. A questão está em encontrar, 
interpretar essas informações, na busca da solução de nossos problemas 
ou daquilo que temos vontade de saber. 

 

Fica claro que as novas necessidades do ensino vão muito além do nível 

conceitual, o estudante de hoje deve desenvolver procedimentos, isto é, deve “saber 

como fazer” para que a partir de um conjunto de conhecimentos possa agir diante 

dos mais variados problemas que irão surgir em sua vida, como por exemplo, os que 

envolvem tomada de decisão sobre as questões ambientais, os relacionados a sua 

saúde e de sua comunidade como água e esgoto, dentre muitos outros. Assim, o 

ensino torna-se algo verdadeiramente significativo e útil para suas vidas e para a 

sua formação enquanto cidadãos.  

Existe uma real necessidade de ensinarmos nossos alunos a “aprender a 

aprender” na escola do século XXI, num mundo em que o desenvolvimento científico 

e tecnológico avança num ritmo em que os processos de ensino não conseguem 

acompanhá-los na mesma velocidade. Hoje, competências e habilidades que as 

expressam são mais fundamentais do que a excelência na realização de algo 

sempre superado ou atualizado por uma nova versão ou por nova necessidade ou 

problema (BRASIL, 2005, p. 17). 

Para Nuñez (2011) muito se tem discutido e publicado sobre 

competências na educação, gerando uma maior reflexão em torno desta categoria, 

contudo pouco se tem falado sobre a categoria habilidades. 

O termo habilidade assim como o termo competência pode assumir 

diferentes significados e definições em um contexto didático. Segundo Nuñez (2011, 
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p.1) “Como sucede com outras categorias do vocabulário didático, habilidades não 

tem um significado preciso, embora se relacione frequentemente com destrezas, 

capacidades, procedimentos.”, logo habilidade está relacionada com a mobilização 

de recursos cognitivos no cumprimento de determinadas tarefas ou procedimentos, 

isto é, habilidade está ligada ao “saber como fazer”.  

A Tabela 2.4 traz algumas definições para o termo habilidade elaborada 

por alguns pesquisadores e citadas por Nuñez (2011). 

Definições para o termo habilidade 

Autor Definição 

Alvarez (1992) 

“As habilidades são os componentes do conteúdo que refletem as 
realizações do homem numa dada área do saber próprio da cultura 
da humanidade”  

Petrovsky (1985) 

“Uma habilidade é um domínio de um complexo sistema de ações 
psíquicas e práticas necessárias à regulação racional da atividade, 
com ajuda dos conhecimentos e hábitos que a pessoa possui 
(PETROVSKY, 1985 p.159)”  

Zabala; Arnau, 2008 

Perrenoud, 2003 

“As habilidades são componentes essenciais das competências, são 
recursos a serem mobilizados no agir competente.” 

Talizina (2001) 

 

“As habilidades são ações e constituem modos de agir que permitem 
operar com conhecimentos.” 

Nuñez (2011) 

“A habilidade é um tipo de atividade cognoscitiva, prática e 
valorativa, ou seja, que coloca o conhecimento em ação. Os 
conhecimentos teóricos sempre existem relacionados com uma ou 
outra ação (habilidades).” 

Tabela 2.4- Diferentes definições para o termo Habilidade no contexto 
educacional.  

Podemos perceber pelas definições acima que habilidade se relaciona com 

conhecimentos (conceitos) e com elementos cognitivos mobilizados que coloquem 

estes conhecimentos em ação e possibilite desenvolver algo mais complexo como 

as competências. Segundo os textos teóricos que fundamentam o ENEM (BRASIL, 

p. 19, 2005): 

Competência é o modo como fazemos convergir nossas necessidades e 
articulamos nossas habilidades em favor de um objetivo ou solução de um 
problema, que se expressa num desafio, não redutível às habilidades, nem 
às contingências em que certa competência é requerida. 
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Portanto, o desenvolvimento de competências se relaciona com o domínio 

de certas habilidades que o indivíduo mobiliza na solução de determinadas 

situações-problemas que lhes são apresentadas.  

Segundo Nuñez (2011, p.4) “Cada disciplina tem seu sistema de 

habilidades caracterizado por representar àquelas que são essenciais à apropriação 

do conteúdo e que contribuem às finalidades educativas.” Portanto, a organização 

de uma disciplina é um processo que passa, primeiramente, pela fase de definição 

das habilidades gerais que são essenciais à apropriação dos conteúdos e as 

finalidades educativas. A identificação dos conteúdos somente como um sistema de 

conhecimentos nos leva a desconsiderar os modos de relacionamento do homem 

com seu objeto de trabalho, isto é, o sistema de habilidades. As habilidades, 

formando parte dos conteúdos da disciplina, caracterizam no plano didático, as 

ações que o estudante realiza ao interagir com seu objeto de estudo com fim de 

transformá-lo, em outras palavras, humanizá-lo (ZAYAS, 1992).  

No caso de nossos cursos superiores a organização do ensino nas 

disciplinas deve orientar-se no sentido de desenvolver habilidades gerais que 

garantam a apropriação dos conteúdos, mas ao mesmo tempo, contribuam para o 

desenvolvimento de competências em situações reais de sua profissão. Ao trabalhar 

com as habilidades é necessário determinar aquelas que resultam em fundamentais 

ou essenciais, qualidades invariantes, para os conteúdos da disciplina. Estas 

qualidades invariantes são as que, inevitavelmente, devem ser dominada pelos 

alunos e são aqueles que garantem o desenvolvimento de sua capacidade 

cognitivas, ou seja, a formação de uma personalidade que lhe permita enfrentar e 

resolver problemas complexos (ZAYAS,1992).  

A formação de habilidades é um processo longo e complexo e que se 

desenvolve lentamente e este não pode ser feito de forma espontânea, mas com um 

plano didático coerente e adequado a uma formação universitária (NUÑEZ, 2011). 

Pensando em um contexto voltado para uma formação universitária o plano didático 

ou planejamento didático para a formação das habilidades gerais é representado 

pelos programas de ensino das mais diversas disciplinas que compõem a grade 

curricular do curso. 
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A Figura 2.2 traz um esquema lógico da macroestrura curricular de um 

curso de Física proposta por Arruda (2010). Observe que o sistema de 

conhecimentos e de habilidades estão em um mesmo nível, pois ambos são 

dependentes um do outro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 - Esquema lógico da macroestrutura de um curso 
de Física proposto por Arruda (2010, p. 38).  

 

Neste capítulo descrevemos os principais aspectos ligados às definições 

de competências e habilidades dentro de um contexto educacional e segundo 

referencias contemporâneas. Embora este trabalho seja ligado ao desenvolvimento 

de habilidades gerais em uma disciplina específica, como é o caso de FMA, não 

poderíamos tratar deste tema sem fazer referencia ao significado das competências 

na educação superior atualmente, daí a necessidade de abordamos este tema de 

forma introdutória. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA DE PESQUISA  

Uma proposta de reestruturação de programa de ensino para uma 

disciplina acadêmica não pode ser vista como uma simples experiência de tentativa 

e erro. Analisar criteriosamente o que está dando certo e o que precisa ser 

melhorado no processo de ensino-aprendizagem é essencial.  Portanto, uma nova 

proposta de programa de ensino sugere um levantamento prévio das condições 

didático/pedagógicas na qual a disciplina de FMA é trabalhada. Neste capítulo 

descreveremos a metodologia empregada em cada fase da pesquisa, bem como os 

instrumentos de coleta de dados utilizados. A Figura 3.1 mostra um esquema do 

percurso metodológico em cada fase de nossa pesquisa.  

Figura 3.1- Desenho esquemático de nossa metodologia de pesquisa. 

Esquema Metodológico da Pesquisa 

 

 
Caracterizar o processo de 

desenvolvimento de FMA. 

Metodologia aplicada: 
- Análise documental; 
- Pesquisa bibliográfica. 

 

Caracterizar o processo de 

ensino de FMA. 

Metodologia aplicada:  

- Observação das aulas de 

FMA; 

- Aplicação de questionário. 

Analisar os livros didáticos 

de Física. 

Metodologia aplicada: 

- Estabelecer critérios de 

análise; 

-Pesquisa bibliográfica. 

Definir as Habilidades 

Gerais para FMA 

Metodologia aplicada: 

- Derivada do método teórico.  

Organização da Proposta do Programa da Disciplina de FMA 

Referencial Teórico da 

Pesquisa 

Metodologia aplicada: 

- Revisão da Literatura. 
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA 

DISCIPLINA DE FMA  

O primeiro passo no sentido de elaborarmos um novo programa de ensino 

para a disciplina de FMA foi realizar uma caracterização do processo de 

desenvolvimento desta disciplina ao longo do tempo, isto é, desde sua origem no 

Departamento de Física Teórica e Experimental (DFTE) da UFRN até os dias de 

hoje.    

Para caracterizar o processo de desenvolvimento da disciplina de FMA ao 

longo do tempo, uma pesquisa documental foi realizada nos arquivos oficiais da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e no DFTE, também 

realizamos uma pesquisa bibliográfica, uma vez que, tínhamos a informação de que 

uma dissertação de mestrado em Ensino de Física teria sido defendida e cujo tema 

era a criação da disciplina de FMA no DFTE.  A pesquisa documental visou coletar 

informações sobre a evolução da disciplina de FMA e foram analisados os seguintes 

documentos: Projetos Políticos e Pedagógicos da Licenciatura em Física da UFRN, 

programas de ensino da disciplina de FMA, diretriz curricular para cursos superiores 

de Física emitidas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). A pesquisa 

documental foi escolhida, pois segundo Rampazzo (2005) ela possibilita a criação de 

um cenário evolutivo de nosso objeto de pesquisa constituindo uma fonte rica e 

estável de dados.  

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO DA DISCIPLINA DE FMA 

Para caracterizar o processo de ensino de FMA acompanhamos durante 

um semestre letivo o andamento da disciplina e coletamos dados para subsidiar uma 

reformulação de seu programa de ensino.  

A nossa pesquisa nesta fase foi conduzida utilizando técnicas de 

pesquisa documental direta e indireta. A documentação direta foi gerada a partir da 

chamada observação direta intensiva e da observação direta extensiva. A 

modalidade de observação direta intensiva foi a “observação participativa” e os 

registros de nossas observações eram feitos em um diário de “bordo”, já na 

observação direta extensiva utilizamos a aplicação de questionários. Podemos 

destacar que nossa pesquisa pode ser considerada de campo ou naturista, ou seja, 

nossas observações foram realizadas diretamente no “campo”, no nosso caso se 
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constitui a sala de aula, onde era ministrada a disciplina de FMA. Esta modalidade 

de investigação proporciona a coleta de dados diretamente no local em que o 

problema ou fenômeno ocorre e pode dar-se por amostragem, entrevista, 

observação participante, pesquisa-ação, aplicação de questionário, teste, entre 

outros (FIORENTINI, 2007).  

A nossa observação das aulas de FMA foi participativa, pois 

frequentemente interagíamos nos debates e discussões durante as aulas. Também 

ao longo da disciplina participamos elaborando um site* com o objetivo de 

concentrar todas as informações pertinentes à disciplina, como por exemplo, artigos 

indicados pelo professor, livros, atividades propostas para a turma, filmes indicados 

pelo professor,links, dentre outros. O endereço do site que utilizamos durante o 

semestre 2011.2 foi o seguinte: https://sites.google.com/site/fmaufrn/ 

3.2.1 INSTRUMENTOS PARA COLETA DE INFORMAÇÕES 

Como já citado anteriormente os instrumentos para a coleta de 

informações sobre o processo de ensino de FMA foram um questionário 

padronizado e um diário de “bordo”. Utilizamos estes instrumentos durante o 

andamento da disciplina de FMA em 2011.2.  

Caracterização do Espaço Amostral  

Durante o segundo semestre de 2011 a disciplina de FMA foi oferecida 

pelo Departamento de Física Teórica e Experimental (DFTE) para os alunos da 

licenciatura em Física que cursam o 80 período do curso. As aulas da disciplina de 

FMA foram ministradas no DFTE na denominada sala PROIN e teve como professor 

ministrante o Professor Doutor Gilvan Luiz Borba. A nossa amostra foram os 30 

alunos que estavam matriculados em FMA no semestre 2011.2. A disciplina de FMA 

tem uma carga horária de 60 horas e as aulas foram ministradas nas segundas e 

quartas-feiras nos 2 primeiros horários do turno noturno, totalizando 4 aulas 

semanais. 

 

 

 

https://sites.google.com/site/fmaufrn/
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Questionário de Pesquisa  

Aplicamos ao final do semestre letivo 2011.2 um questionário com alunos 

que cursaram FMA com o propósito de caracterizar o processo de ensino da 

disciplina no curso de licenciatura em Física da UFRN. 

As perguntas utilizadas no questionário, em sua maioria, eram do tipo 

fechada, pois apresentavam alternativas prontas para as respostas. Por outro lado, 

alguns tópicos do questionário foram elaborados para serem respondido de forma 

aberta, pois, neste caso, o objetivo era coletar informações não previstas ou que não 

podiam ser obtidas através da literatura especializada (FIORENTINI, 2007). 

A preferência por questões fechadas se deu pela maior facilidade durante 

o processo de responder o questionário por parte dos alunos, bem como por facilitar 

a compilação das respostas e tratamento estatístico, permitindo ainda realizar 

agrupamentos por categorias e fazer tratamento quantitativo (FIORENTINI, 2007).  

Durante a aplicação do questionário optamos pela modalidade eletrônica, 

isto é, o questionário foi enviado aos sujeitos da pesquisa via correio eletrônico (e-

mail). Os alunos que não dispunham de e-mail ou que desejavam respondê-lo de 

forma tradicional (impresso em papel) foi dada esta opção. A vantagem de se usar o 

e-mail para aplicar o questionário é que os alunos estariam livres para respondê-los 

segundo a sua conveniência, e isto é bastante relevante no momento de aplicação 

do questionário, pois o pesquisador deve avaliar qual o melhor momento ou 

ambiente para aplicar o questionário, procurando evitar fazê-lo quando os sujeitos 

podem estar cansados ou sob tensão (FIORENTINI, 2007). O questionário aplicado 

visou coletar informações de uma maneira geral sobre: 

1. A disciplina de uma forma geral; 

2. Avaliação dos Recursos Didáticos Pedagógicos e infraestrutura disponíveis; 

3. Conteúdos ministrados; 

4. A opinião dos licenciandos sobre a potencialidade dos conteúdos abordados em 

FMA para o desenvolvimento de Competências e Habilidades em Física no 

Ensino Médio e que são citada pela matriz curricular do ENEM.  
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O questionário foi enviado por e-mail com um link onde os participantes 

eram encaminhados para o questionário eletrônico. Utilizamos as ferramentas de 

produtividades do servidor da Google, principalmente a do Google Docs, já que 

estes são gratuitos e não gerariam nenhum custo para a pesquisa ora desenvolvida. 

Foi dada a opção aos alunos participantes da disciplina de responderem ao 

questionário na forma impressa, mas quase a totalidade dos alunos optou pelo 

questionário online. Na Tabela 3.1 apresentamos o plano do questionário aplicado. 

 

Plano de Questionário 

Finalidade da pergunta Pergunta 

I- A disciplina de forma geral: 

Verificar se os alunos seriam 
capazes de formular uma definição 
científica para o objeto de estudo 
da disciplina de Física do Meio 
Ambiente ao final do curso. 

1) De acordo com seus conhecimentos científicos o que é 
Física do Meio Ambiente? 

Verificar a importância que os 
licenciandos dão a disciplina de 
FMA enquanto componente 
curricular obrigatório que contribui 
para a formação de competências 
de caráter geral em física. 

2) A disciplina de Física do Meio Ambiente para a minha 
formação profissional na condição de futuro professor é: 

(   ) Muita importância; 

(   ) Importante; 

(   ) Indiferente; 

(   ) Sem importância. 

Verificar a opinião dos licenciandos 
quanto à carga horária destinada à 
disciplina de FMA. 

3) A carga horária destinada a essa disciplina é: 

(   ) Exagerada; 

(   ) Adequada; 

(   ) Inadequada; 

(   ) Muito inadequada. 

Verificar a opinião dos licenciandos 
em relação aos conteúdos de FMA, 
primordialmente se estes foram 
significativos para a sua formação 
como um todo. 

4) Os assuntos abordados na disciplina contribuíram para 
a minha formação de forma: 

(   ) Muito significativa; 

(   ) Significativa; 

(   ) Pouco significativa; 

(   ) Insignificante. 

Verificar se os objetivos gerais da 
disciplina de FMA foram 
alcançados. 

5) Os objetivos gerais da disciplina foram alcançados: 

(   ) Totalmente; 

(   ) Quase que totalmente; 

(   ) Insatisfatoriamente; 
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(   ) Muito insatisfatoriamente. 

II- Avaliação dos Recursos Didáticos Pedagógicos e infra-estrutura: 

Verificar a opinião dos participantes 
sobre o uso dos recursos didáticos 
e de que formam eles avaliaram 
sua utilização. 

6) Os recursos didáticos (aparelho de DVD, computador, 
data show, ect) utilizado nas aulas teórico-práticas foram 
utilizados de forma: 

(   ) Exagerada; 

(   ) Adequada; 

(   ) Inadequada; 

(   ) Muito inadequada. 

Verificar a contribuição dos filmes 
utilizados em FMA na 
aprendizagem dos conteúdos. 

7) Os filmes utilizados pelo professor durante as aulas 
contribuíram para a minha aprendizagem de forma: 

(   ) Muito significativa; 

(   ) Significativa; 

(   ) Pouco significativa; 

(   ) Insignificante. 

Verificar se os participantes da 
disciplina encontraram dificuldades 
para ter acesso ao material 
bibliográfico sugerido. 

8) Em relação à facilidade para obter o material 
bibliográfico (artigos, livros e filmes) durante a disciplina: 

(   ) Muito fácil; 

(   ) Fácil; 

(   ) Difícil; 

(   ) Muito difícil. 

Verificar se as condições físicas do 
local eram adequadas de uma 
maneira geral para o bom 
andamento da disciplina. 

9) As condições físicas do local onde são ministradas as 
aulas de FMA são adequadas para essa disciplina? 

(   ) Totalmente; 

(   ) Quase que totalmente; 

(   ) Insatisfatoriamente; 

(   ) Muito insatisfatoriamente. 

Verificar se os textos utilizados são 
de fácil compreensão por parte dos 
participantes da disciplina. 

10) Os textos utilizados(artigos, livros, etc...) durante o 
curso em relação à sua compreensão ao lê-los podem ser 
considerados: 

(   ) Muito fácil; 

(   ) Fácil; 

(   ) Difícil; 

(   ) Muito difícil. 
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III- Sobre os Conteúdos ministrados: 

Verificar a opinião dos participantes 
da disciplina, ao final do curso, 
sobre o grau de confiança para 
ministrar conteúdos típicos de uma 
disciplina de Física do Meio 
Ambiente no Ensino Médio.  e que 
foram estudados no decorrer do 
semestre letivo. O grau de 
confiança apontado pelos alunos 
está diretamente relacionado com a 
ênfase que foi dada ao tema 
durante o andamento da disciplina. 

11) Escolha o grau de segurança para ministra esses 
temas de Física do Meio Ambiente no Ensino Médio: 
*Numere conforme o grau de segurança, por exemplo, 5 
para o que tem mais segurança, 1 para o que tem menos 
segurança, etc... 

A atmosfera terrestre; 1 2 3 4 5 

O efeito estufa e o aquecimento 
global; 

     

Eletricidade Atmosférica;      

Teoria das Marés;      

O sol e sua propriedades (manchas 
solares, atividade solar, etc); 

     

O ciclo das águas e o clima;      

Campo Geomagnético;      

Interação Sol-Terra (vento solar, 
auroras boreais e austrais); 

     

Geração de Energia Renováveis e 
Não Renováveis; 

     

Aplicações da energia nuclear e a 
questão do lixo nuclear; 

     

Poluição Sonora      
 

Verificar a opinião dos participantes 
sobre os conteúdos que os seus 
futuros alunos teriam mais 
dificuldade. 

12) Qual (is) do(s) conteúdos abaixo citados você acha 
que os seus futuros alunos terão uma maior dificuldade 
por serem considerados de “difícil” aprendizagem ?  

(   ) A atmosfera terrestre; 

(   ) O efeito estufa e o aquecimento global; 

(   ) Eletricidade atmosférica; 

(   ) Teoria das marés; 

(  ) O sol e sua propriedades(manchas solares, atividade 
solar, etc); 

(   ) O ciclo das águas e o clima; 

(   ) Campo Geomagnético; 

( ) Interação Sol-Terra(vento solar, auroras boreais e 
austrais); 

(   ) Geração de Energia Renováveis e Não Renováveis; 

(  ) Aplicações da energia nuclear e a questão do lixo 
nuclear; 

(   ) Poluição sonora. 

Verificar os conteúdos que os 
participantes gostariam de um 

13) Qual (is) do(s) conteúdos abaixo citados você gostaria 
de um maior aprofundamento durante a sua formação por 
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maior aprofundamento por 
considerarem temas de muita 
importância para a sua formação. 

considerá-lo de grande relevância?  

(  ) A atmosfera terrestre; 

(  ) O efeito estufa e o aquecimento global; 

(  ) Eletricidade atmosférica; 

(  ) Teoria das marés; 

(  ) O sol e sua propriedades(manchas solares, atividade 
solar, etc); 

(  ) O ciclo das águas e o clima; 

(  ) Campo Geomagnético; 

(  ) Interação Sol-Terra(vento solar, auroras boreais e 
austrais); 

(  ) Geração de Energia Renováveis e Não Renováveis; 

(  ) Aplicações da energia nuclear e a questão do lixo 
nuclear; 

(  ) Poluição sonora. 

IV- Sobre as Competências e Habilidades Desenvolvidas: 

Analisar a opinião dos licenciandos 
sobre as potencialidade dos temas 
abordados em FMA para o 
desenvolvimento de Competências 
da Física no Ensino Médio citada 
pela matriz curricular do ENEM.  

 

14) Na sua opinião que competência(s) abaixo listadas, 
poderiam ser trabalhadas no Ensino Médio a partir dos 
temas abordados na disciplina de Física do Meio 
Ambiente?  

Compreender as ciências naturais e as 
tecnologias a elas associadas como 
construções humanas, percebendo 
seus papéis nos processos de 
produção e no desenvolvimento 
econômico e social da humanidade. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Identificar a presença e aplicar as 
tecnologias associadas às ciências 
naturais em diferentes contextos. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Associar intervenções que resultam 
em degradação ou conservação 
ambiental a processos produtivos e 
sociais e a instrumentos ou ações 
científico-tecnológicas. 

(   ) Sim                        
(   ) Não 

Compreender interações entre 
organismos e ambiente, em particular 
aquelas relacionadas à saúde 
humana, relacionando conhecimentos 
científicos, aspectos culturais e 
características individuais. 

(   ) Sim                         
(   ) Não 

Entender métodos e procedimentos 
próprios das ciências naturais e aplicá-
los em diferentes contextos. 

(   ) Sim                         
(   ) Não 

Apropriar-se de conhecimentos da 
física para, em situações-problema, 
interpretar, avaliar ou planejar 
intervenções científico-tecnológicas 

(   ) Sim                        
(   ) Não 
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Analisar a opinião dos licenciandos 
sobre as potencialidade dos temas 
abordados em FMA para o 
desenvolvimento de habilidades da 
Física no Ensino Médio citada pela 
matriz curricular do ENEM.  

 

15) Na sua opinião que habilidade(s) abaixo listadas, 
poderiam ser trabalhadas no Ensino Médio a partir dos 
temas abordados na disciplina de Física do Meio 
Ambiente?  

 

Reconhecer características ou 
propriedades de fenômenos 
ondulatórios ou oscilatórios, 
relacionando-os a seus usos em 
diferentes contextos. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Associar a solução de problemas de 
comunicação, transporte, saúde ou 
outro, com o correspondente 
desenvolvimento científico e 
tecnológico. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Confrontar interpretações científicas 
com interpretações baseadas no 
senso comum, ao longo do tempo ou 
em diferentes culturas. 

(   ) Sim  

(   ) Não 

Avaliar propostas de intervenção no 
ambiente, considerando a qualidade 
da vida humana ou medidas de 
conservação, recuperação ou 
utilização sustentável da 
biodiversidade. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Dimensionar circuitos ou dispositivos 
elétricos de uso cotidiano; 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Relacionar informações para 
compreender manuais de instalação 
ou utilização de aparelhos, ou 
sistemas tecnológicos de uso 
comum. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Selecionar testes de controle, 
parâmetros ou critérios para a 
comparação de materiais e produtos, 
tendo em vista a defesa do 
consumidor, a saúde do trabalhador 
ou a qualidade de vida. 
 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Identificar etapas em processos de 
obtenção, transformação, utilização 
ou reciclagem de recursos naturais, 
energéticos ou matérias-primas, 
considerando processos biológicos, 
químicos ou físicos neles envolvidos 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Compreender a importância dos 
ciclos biogeoquímicos ou do fluxo 
energia para a vida, ou da ação de 
agentes ou fenômenos que podem 
causar alterações nesses processos. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Analisar perturbações ambientais, 
identificando fontes, transporte e (ou) 
destino dos poluentes ou prevendo 
efeitos em sistemas naturais, 
produtivos ou sociais. 
 

(   ) Sim 

(   ) Não 
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Avaliar impactos em ambientes 
naturais decorrentes de atividades 
sociais ou econômicas, considerando 
interesses contraditórios. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Interpretar modelos e experimentos 
para explicar fenômenos ou 
processos biológicos em qualquer 
nível de organização dos sistemas 
biológicos. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Relacionar informações 
apresentadas em diferentes formas 
de linguagem e representação 
usadas nas ciências físicas, 
químicas ou biológicas, como texto 
discursivo, gráficos, tabelas, relações 
matemáticas ou linguagem 
simbólica. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Relacionar propriedades físicas, 
químicas ou biológicas de produtos, 
sistemas ou procedimentos 
tecnológicos às finalidades a que se 
destinam. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Avaliar métodos, processos ou 
procedimentos das ciências naturais 
que contribuam para diagnosticar ou 
solucionar problemas de ordem 
social, econômica ou ambiental. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Caracterizar causas ou efeitos dos 
movimentos de partículas, 
substâncias, objetos ou corpos 
celestes. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Utilizar leis físicas e (ou) químicas 
para interpretar processos naturais 
ou tecnológicos inseridos no 
contexto da termodinâmica e (ou) do 
eletromagnetismo. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Compreender fenômenos 
decorrentes da interação entre a 
radiação e a matéria em suas 
manifestações em processos 
naturais ou tecnológicos, ou em suas 
implicações biológicas, sociais, 
econômicas ou ambientais. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Avaliar possibilidades de geração, 
uso ou transformação de energia em 
ambientes específicos, considerando 
implicações éticas, ambientais, 

sociais e/ou econômicas.  
 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

Coletar as crítica e sugestões dos 
alunos ao final da disciplina  

16) Caso tenha alguma crítica ou sugestão escreva aqui 
em baixo, elas serão bem vindas e úteis. 

Tabela 3.1 - Plano do questionário com a finalidade de cada uma das perguntas 
que o compõe. 
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Diário de Bordo 

 

No transcorrer da disciplina de FMA foram realizadas 10 seções de 

observações participantes, geralmente ocorrendo nas segundas-feiras. Os objetivos 

destas observações participantes era coletar informações sobre a condução da 

disciplina, isto é, os fenômenos de nosso interesse eram as relações de ensino-

aprendizagem que foram observadas e registradas em nosso diário de “bordo”, logo, 

se constituiu em uma importante fonte de documentação direta.  

O instrumento fundamental de coleta de dados durantes as aulas 

observacionais participativas foi o diário de campo ou de “bordo”. Segundo 

FIORENTINI (2007) “um dos instrumentos mais ricos de coleta de informação 

durante o trabalho de campo é o diário de bordo”, daí a sua importância para a 

nossa pesquisa. O uso do diário de bordo de campo durante as aulas 

observacionais de FMA teve como objetivo o registro de todas as informações 

relevantes durante o processo de ensino-aprendizagem, como os sujeitos 

envolvidos, as interações entre professor-aluno, estratégias de ensino, recurso 

didáticos dentre outros. 

Na elaboração de nosso diário de “bordo” optamos por uma perspectiva 

descritiva. A descritiva visou identificar os elementos que compõem todo o nosso 

cenário de campo, como os sujeitos envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem, as estratégias de ensino, os recursos didáticos dentre outros 

elementos, corroborando com o pensamento de Fiorentini (2007) quando afirma que 

“a perspectiva descritiva detêm-se à descrição de tarefas e atividades, de eventos, 

de diálogos, de gestos e atitudes, de procedimentos didáticos, do ambiente e da 

dinâmica da prática, do próprio comportamento do observador, etc”. 

 

3.3 ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS DE FÍSICA  

 

O nosso objetivo ao investigar de que forma a Física do Meio Ambiente 

vem sendo tratada nos livros didáticos de Física foi encontrar elementos que 

justificassem a seleção dos conteúdos para a proposta de um novo programa de 

ensino da disciplina de FMA, uma vez que, a nova proposta de ensino sugerida 
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deverá, necessariamente, contemplar conteúdos que são abordadas nos livros 

didáticos de Física.  

A análise dos livros didáticos de Física do Ensino Médio se concentrou no 

enfoque que é dado a temas ligados à conexão da Física com o Meio Ambiente. A 

análise das obras constituiu em verificar se determinados temas de FMA eram ou 

não abordado pelo livro didático de Física. A lista de temas que foi utilizada como 

parâmetro para esta análise foi elaborada a partir de alguns critérios, como: 

1. Os temas são apontados por alguns pesquisadores como fundamentais para 

serem discutidos em disciplinas focadas nas relações entre Física e Meio Ambiente 

em cursos superiores (Tabela 3.2); 

 

Autores Temas 

Neto e Santos (2011) 

Geração de energia e o Meio Ambiente 

Camada de ozônio 

Poluição e impactos ambientais no ar 

Água e solo 

Efeito estufa 

Boeker et al. (2003) 
Mudanças Climáticas e o efeito estufa 

Produção de Energia 

Tabela 3.2 - Temas fundamentais de FMA segundo alguns pesquisadores. 

 

2. Os temas foram objeto de pesquisa em situações de ensino e correlacionam 

Física e as questões ambientais (Tabela 3.3);  

 

Autores Temas 

Vieira e Bazzo (2007) Aquecimento global 

Silva e Carvalho (2002) Produção de energia elétrica 

Silva e Carvalho( 2007) 

Aquecimento global 

Geração da energia por fissão nuclear e a 
questão dos resíduos 
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Saba (2001) A Física das tempestades e dos raios 

Souza (2010) Aplicações da física nuclear 

Neto (2012) 
Geração de energia e desenvolvimento 

sustentável 

Tabela 3.3 - Temas que correlacionam Física e Meio Ambiente e que já forma 

objeto de pesquisa em situações de ensino. 

 

3. A relevância que tem despertado nos meios de comunicação, principalmente 

quando o tema está ligado a tragédias ambientais. 

Este critério foi escolhido, pois segundo Boeker et al. (2003) “Física do 

Meio Ambiente refere-se a temas escritos nos jornais. Qualquer professor, por 

natureza, vai comentar sobre estas questões para tornar o ensino relevante”. Dentre 

os temas que são frequentes nos noticiários e que estão ligados as questões 

ambientais temos que analisar os que se relacionam com o entendimento da 

dinâmica do Meio Ambiente e de que forma afetam o bem estar da sociedade e de 

todos os seres vivos. A lei 6.938 de 31/08/1981 que dispões sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente de Meio Ambiente define Meio Ambiente como o 

“conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”, portanto, 

tomando por base essa definição no que se refere aos elementos de ordem física 

que afetam a vida e o que é notícia frequente nos veículos de comunicação 

podemos apontar os seguintes temas: 

- Atividade solar e sua influência sobre a Terra, como as que estão sendo 
frequentemente noticiadas; 

- Desastres nucleares, como os de Chernobyl e o de Fukushima; 

- Mudanças Climáticas Globais; 

- Tsunamis como o que devastou o Japão; 

- Os impactos gerados pela produção de energia hidroelétrica como os do rio 
Tapajós; 

- Os ricos associados à exposição à radiação ultravioleta e os casos de câncer de 
pele; 
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- Os abalos sísmicos de grande magnitude como o que devastou o Haiti; 

- As secas prolongadas no nordeste; 

- Poluição sonora; 

A Física com suas teorias e leis básicas apresenta uma explicação 

científica para vários destes fenômenos que causam impactos ambientais e que 

frequentemente são levantas em sala por nossos alunos pelo fato de ter ouvido 

alguma notícia relacionada ao tema, portanto, é fundamental explorar esses temas 

em aulas de Física e, desta forma, contribuir para a formação de cidadãos mais bem 

informados e conscientes sobre os mecanismos de interação entre Homem-Meio 

Ambiente, tornando o ensino “relevante” como afirma Boeker et al. (2003).  

 

4. Alguns temas são indicados pela matriz de referência do ENEM 2012 e estão 

relacionados à compreensão do Meio Ambiente em que vivemos. São os seguintes: 

 

- Marés e variações climáticas; 

- Campo magnético terrestre; 

- Compreensão dos fenômenos climáticos relacionados ao ciclo da água.  

O nosso objetivo ao investigar de que forma a Física do Meio Ambiente 

vem sendo tratada nos livros didáticos de Física foi encontrar mais elementos que 

justifiquem a escolha dos conteúdos para o programa de ensino da disciplina de 

FMA, uma vez que, a nova proposta de ensino sugerida deverá contemplar, 

necessariamente, os conteúdos que são abordados nos livros didáticos.  Usando os 

nossos critérios de seleção conseguimos elaborar um lista de temas de FMA 

considerados fundamentais para o Ensino Médio e listados no Quadro 3.1. 

Temas Fundamentais de FMA para o Ensino Médio 

1. Atividade solar e a vida; 

2. Mudanças climáticas; 

3. Fontes renováveis de energia 

4. Fontes não-renováveis de energia; 

5. Campo Geomagnético; 

6. Eletricidade atmosférica; 

7.  Poluição sonora; 
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8. Formação das marés; 

9. Ciclo da água; 

10. Atividade sísmica da Terra. 

Quadro 3.1- Lista de temas fundamentais de FMA para o Ensino Médio.  

 

O PNLD2012 (Programa Nacional do Livro Didático-2012) disponibilizou 

10 obras didáticas de Física para que os professores avaliassem e escolhessem a 

mais adequada a sua proposta metodológica em suas respectivas instituições de 

ensino público. Analisamos 9 obras oferecidas para escolha do professor de Física. 

Nossa análise se constituiu basicamente de: 

- Identificação do livro (nome, autores, editora); 

- Identificar se os temas indicados em nossa lista eram abordados pelo livro; 

- Breve descrição dos resultados da análise.  

 

3.4 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DERIVADA DO MÉTODO TEÓRICO DE 

ANÁLISE DA ATIVIDADE PARA DEFINIÇÂO DAS HABILIDADES GERAIS DE 

FMA.   

Os objetivos são os elementos chaves do processo pedagógico e vão 

orientar várias etapas da organização de uma disciplina como conteúdos a serem 

abordados, métodos de ensino que o professor irá empregar em suas aulas e a 

avaliação. Segundo Nuñez: 

 
Todos os componentes da atividade de aprendizagem encontram-se 
estreitamente relacionados, no entanto, os objetivos influenciam os demais 
componentes do processo pedagógico, ou seja, os métodos selecionados, 
os meios que mais se ajustam a esse propósito e as modalidades de 
avaliação que são eleitas. (NUÑEZ, 2009, p. 156) 

 
Portanto, os objetivos a serem definidos para a disciplina de FMA devem 

ser vistos como o elemento que controla e que orienta as atividades de ensino.  

Os objetivos, no que se refere ao projeto de ensino de uma disciplina, 

podem ser classificados em gerais e específicos, os gerais estão ligados às 

finalidades gerais da disciplina em termos educativos e instrutivos, já os específicos 

são referenciados e se expressam nos temas e nas aulas (NUÑEZ, 2009). Os 
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objetivos educativos determinam os valores fundamentais que a disciplina deve 

proporcionar à formação sob o ponto de vista da ética e da moral, já os objetivos 

instrutivos determinam as habilidades e conhecimentos que a disciplina deve 

desenvolver. Segundo Nuñez (2009, p.157) “Os objetivos instrutivos e os 

educacionais geralmente aparecem separados no currículo e não devem ser 

separados um do outro”, portanto, um projeto de ensino pode contemplar os dois 

aspectos buscando uma aprendizagem transformadora para o indivíduo, isto é, seja 

um instrumento de transformação de sua realidade em busca da melhoria de sua 

qualidade de vida.  

A relevância dos objetivos como categoria norteadora do processo 

pedagógico pode ser compreendido através das funções que desempenham durante 

o processo de organização pedagógica. Segundo Nuñez (2009) os objetivos 

cumprem as funções indicadas no Quadro 3.2. 

 

Funções dos Objetivos no Processo de Organização Pedagógica 

Determinam o comportamento do restante das categorias: conteúdos, métodos, formas e meios de 

ensino, avaliação e controle; 

Orientam a atividade dos professores e alunos. 

Constituem um critério de valoração da efetividade ou qualidade do processo, pois permitem avaliar 

as ações.  

Quadro 3.2 - As funções dos objetivos no processo de organização pedagógica 
segundo Nuñez (2009). 
 

Para a elaboração dos objetivos do programa de FMA devemos 

considerar o papel desta disciplina em relação a todas as outras que compõem a 

estrutura curricular do curso de licenciatura em Física e sua importância para o 

cumprimento dos objetivos gerais propostos para a formação dos licenciados em 

Física. Durante o processo de definição dos objetivos gerais da disciplina de FMA 

utilizamos a metodologia derivada da aplicação do Método Teórico de Análise da 

Atividade desenvolvida por Talízina (1987). Segundo Nuñez (2009) os princípios 

deste método são:  

 

a) Com base em uma caracterização dos objetivos gerais da educação, 

estabelecidos pelas instituições e documentos oficiais, os objetivos da 
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disciplina devem estruturar-se nas finalidades gerais da educação, como 

resultado de análise reflexivo-crítica das referidas finalidades; 

b) Análise e determinação da função da disciplina na formação do aluno, fato 

que permita trabalhar os conteúdos e modos da personalidade na disciplina, 

no sentido de contribuir para a formação geral e básica do aluno; 

c) Análise e determinação da disciplina no que se refere a outras que precedem 

e as que virão posteriormente. Isso significa que o vínculo da disciplina com 

outras deve ser analisado para garantir a assimilação dos conteúdos 

necessários à compreensão de outras disciplinas futuras; 

d) Consideração sobre o nível inicial dos alunos. Para eles alcançarem os 

objetivos do programa, são exigidos determinados conhecimentos e 

habilidades prévias; 

e) Consideração sobre as restrições do sistema, ou seja, sobre as limitações do 

tempo, das condições materiais, entre outras, para garantir a objetividade nas 

finalidades propostas para a educação dos alunos; 

f) Delimitação das tarefas ou ações mais gerais que o aluno deve realizar 

aplicando os conhecimentos da disciplina; 

g) Partindo dos tipos possíveis de saída da disciplina e de entrada dos alunos, 

das restrições, formular os objetivos a serem alcançados como ações 

(habilidades) com as características (padrões qualitativos) e os componentes 

dos objetivos.  

 

Portanto, a partir destes princípios básicos chegaremos a um rol de 

objetivos gerais expressos em termos de habilidades gerais para FMA e vinculados 

as tarefas que um licenciado em Física deve desempenhar no seu dia-a-dia no seu 

contexto histórico-social. Desta forma, teremos um programa de ensino para a 

disciplina de FMA da licenciatura em Física da UFRN mais adequada ao perfil 

profissional de um futuro professor de Física.  

 

3.5 A PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

 A pesquisa bibliográfica de livros e artigos científicos em revistas 

especializadas também foi realizada com a finalidade de caracterizar a nossa 

problemática segundo um quadro teórico no contexto da Didática das Ciências 
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Naturais, mais especificamente sobre a formação de habilidades gerais para 

professores de Física e a reformulação dos programas de ensino das disciplinas. A 

relevância da educação ambiental para a formação de professores de Física no 

século XXI também foi objeto de pesquisa bibliográfica.  Segundo Rampazzo (2005):  

 

Qualquer espécie de pesquisa, em qualquer área, supõe e exige uma 
pesquisa bibliográfica prévia, quer para o levantamento da situação da 
questão, quer para fundamentação teórica, ou ainda para justificar os limites 
e contribuições da própria pesquisa. 

 

Logo, em nossa pesquisa bibliográfica procuramos enquadrar a nossa 

problemática segundo um marco teórico de vanguarda no campo das pesquisas em 

Ensino de Física e da Didática das Ciências Naturais.  

 O capítulo seguinte será destinado à análise dos dados obtidos com o 

“diário de bordo”, o questionário aplicado e a análise dos livros didáticos de Física do 

Ensino Médio. A partir desta análise teremos mais informações sobre o contexto 

geral da disciplina e ter um melhor embasamento na hora de propor um novo 

programa de ensino para a disciplina de FMA.  A aplicação da metodologia para se 

chegar aos objetivos gerais para FMA será aplicada no capítulo V.  
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS E A GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA 

SUBSIDIAR O NOVO PROGRAMA DE ENSINO DE FMA 

 

Neste capítulo analisaremos as informações obtidas através da aplicação 

dos instrumentos de coleta de dados como o questionário e o diário de “bordo”. 

Também analisaremos as informações obtidas através da análise dos livros 

didáticos de Física do Ensino Médio. A partir de uma análise do conjunto de 

informações obtidas esperamos ter uma visão geral da dinâmica da disciplina e das 

possíveis dificuldades apontadas pelos alunos, e desta forma ter uma ideia do 

quadro teórico-metodológico na qual se desenvolve a disciplina atualmente e o que 

poderemos agregar dentro de uma nova proposta para o programa da disciplina de 

FMA.     

4.1 DISCUSSÃO DOS DADOS DO QUESTIONÁRIO 

Ao final da disciplina de Física do Meio Ambiente aplicamos um  

questionário para coletar informações úteis para justificar uma reformulação do 

programa de ensino desta componente curricular do curso de licenciatura em Física 

da UFRN. A aplicação deste questionário foi realizada de modo online e de forma 

impressa. O questionário visou coletar informações de uma maneira geral sobre: 

1. A disciplina de uma forma geral; 

2. Avaliação dos Recursos Didáticos Pedagógicos e infraestrutura; 

3. Sobre os Conteúdos ministrados; 

4. Sobre as Competências e Habilidades Desenvolvidas. 

A maioria dos alunos que participaram desta pesquisa respondeu a 

versão online do questionário, o que de certa forma foi positivo, pois o questionário 

era extenso e necessitava de um maior tempo para reflexão, fato que pode ser 

superado por um questionário do tipo online, uma vez que, este pode ser respondido 

no momento mais adequado para cada um dos participantes.  

A primeira parte do questionário tratava de quesitos de caráter geral. 

Dentro desta categoria, como primeiro quesito, perguntamos o que seria Física do 
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Meio Ambiente, no Quadro 4.1 segue as repostas dadas pelos 18 alunos que 

responderam este questionário.  

Respostas do quesito 1  

1. De acordo com seus conhecimentos científicos o que é Física do Meio Ambiente? Obs: Caso não 
queira expressar a sua opinião digite no campo abaixo a palavra, "nada" e continue o questionário. 
 
Aluno A: É a física aplicada na descrição dos fenômenos que acontecem no meio ambiente; 

Aluno B: É a utilização das leis físicas empregadas aos fenômenos de interesse ambiental; 

Aluno C: É a área da física voltada para o ambiente em que vivemos. O estudo do clima, do Planeta 

Terra, dos mares; 

Aluno D: Nada; 

Aluno E: Física do meio ambiente é a representação e interpretação de fenômenos da natureza e 

suas interações do ponto de vista da Física; 

Aluno F: É uma ciência que estuda de forma quantitativa a natureza, relacionando com o modo de 

vida a melhor forma de empregar o desenvolvimento da ciência, sem causar grandes danos a 

natureza. Leva de uma forma sucinta discussões sobre o meio ambiente com uma visão física do 

fenômeno; 

Aluno G: É a física em todos os seus seguimentos; 

Aluno H: É a Física reconhecida, com seus conceitos e teorias, nos fenômenos que ocorrem no 

meio ambiente, no cotidiano de todas as pessoas, portanto é bem ampla, a área; 

Aluno I: É a parte da física que nos ajuda a entender os processos que determinam o funcionamento 

do meio ambiente em que vivemos; 

Aluno J: Seria a aplicação de conhecimentos físicos (mecânicos, termodinâmicos, 

eletromagnéticos,computacionais, quânticos e etc) a questões e problemas em aberto relacionada 

ao meio ambiente. Com exemplo podemos citar as causas e a natureza do aquecimento global,a 

influencia do campo geomagnético no clima , processos de eletricidade atmosférica e ect. 

 Aluno L: Física do Meio Ambiente explica as ciências naturais e seus fenômenos de forma dinâmica 

e problematizada.  

Aluno M: É a observação do que se estuda em Física, sendo aplicada a algo de muita importância; 

Aluno N: Nada; 

Aluno O: Física do meio Ambiente é uma tentativa de explicar os fenômenos que ocorrem no meio 

ambiente por meio de conceitos físicos; 

Aluno P: Resumidamente, física do meio ambiente é um tipo de interpretação física baseada nas leis 

da física, para explicar os fenômenos e processos que acontecem no Meio Ambiente, em caráter 

macro e micro. 

Aluno Q: Nada; 

Aluno R: Nada; 

Aluno S: É o entendimento da natureza através da física. 

Quadro 4.1 - Compilação das respostas do quesito 1 do questionário. 
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Neste quesito deixamos como alternativa para os que não queriam expressar a sua 

definição a opção de escreverem a palavra “nada”. Dos 18 alunos que participaram 

apenas 4 não quiseram se expressar. Nas 14 respostas encontradas podemos 

verificar que alguns alunos foram capazes de fornecer respostas bem mais 

elaboradas para uma definição de FMA como foi o caso dos alunos F e J, enquanto 

outros se limitaram a dar respostas curtas como os alunos A, B e C. Algumas 

respostas obtidas foram de grande imprecisão como foi o caso dos alunos G e M. A 

diversidade de respostas obtidas demonstra que alguns alunos conseguiram 

compreender num maior ou menor grau a relação entre Física e Meio Ambiente.   

A Tabela 4.1 traz os resultados das respostas aos quesitos sobre a 

disciplina de FMA de uma forma geral.  

I- A disciplina de forma geral 

Perguntas Opções 
Porcentagem 

das 
respostas 

2) A disciplina de Física do Meio Ambiente para 
a minha formação profissional na condição de 
futuro professor é: 

(   ) Muita importância; 100% 

(   ) Importante;  

(   ) Indiferente;  

(   ) Sem importância.  

 

3) A carga horária destinada a essa disciplina é: 
 

(   ) Exagerada;  

(   ) Adequada; 78% 

(   ) Inadequada; 22% 

(   ) Muito inadequada.  

 

4) Os assuntos abordados na disciplina 
contribuíram para a minha formação de forma: 

(   ) Muito significativa; 56% 

(   ) Significativa; 44% 

(   ) Pouco significativa;  

(   ) Insignificativa.  

   

5) Os objetivos gerais da disciplina foram 
alcançados: 

(   ) Totalmente; 39% 

(   ) Quase que totalmente; 61% 

(   ) Insatisfatoriamente;  

(   ) Muito insatisfatoriamente.  

Tabela 4.1 - Resultado da avaliação da disciplina de FMA de forma geral. 

Na segunda pergunta do questionário indagamos aos alunos sobre a 

importância que davam a disciplina de FMA enquanto componente curricular 

obrigatória. Os dados demonstram que todos os 18 alunos que responderam esse 

quesito consideram a disciplina de muita importância para a sua formação 
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profissional. Os problemas ambientais atualmente têm despertado debates e 

discussões em todos os seguimentos da nossa sociedade e no contexto educacional 

isso não foge a essa regra, portanto, quando a totalidade de alunos considera que 

uma disciplina como FMA é de grande importância para a sua formação, 

possivelmente estão apenas ratificando o desejo enquanto cidadãos de que 

disciplinas como Física do Meio Ambiente também possam contribuir para abordar 

as questões ambientais em um contexto formativo. 

O terceiro quesito tratou da carga horária destinada à disciplina de FMA. 

Podemos verificar que a grande maioria dos alunos considera a carga horária da 

disciplina adequada. Devemos analisar esse dado sob o ponto de vista do aluno e 

sua aprendizagem, se a maioria considera que a carga horária é suficiente, 

possivelmente estão se referindo ao seu ritmo de aprendizagem. O fato é que ao 

analisar o programa de ensino semestral da disciplina verificamos que alguns 

conteúdos não foram abordados por insuficiência de carga horária, como foi o caso 

do tema “aplicações da energia nuclear e seus impactos ambientais”. Portanto, a 

carga horária da disciplina na avaliação dos alunos deve ser interpretada como 

adequada ao ritmo de aprendizagem e não necessariamente como suficiente para 

que todo o programa da disciplina fosse cumprido. 

No quarto quesito indagamos os licenciandos sobre os conteúdos de 

FMA, isto é, perguntamos se consideram os conteúdos trabalhados na disciplina 

primordiais para a sua formação como futuros professores de Física. A maioria dos 

alunos considerou que os conteúdos trabalhados ao longo do semestre eram no 

mínimo significativos. Esse dado nos revela que os conteúdos trabalhados em FMA 

são atrativos e despertam o interesse dos licenciandos, daí serem significativos para 

a sua formação. Aceitar os conteúdos como significativos para a formação já nos dá 

uma indicação que existe a possibilidade de que esse futuro professor trabalhe as 

temáticas de Física do Meio Ambiente no Ensino Médio. 

No quinto quesito os participantes da pesquisa foram indagados se os 

objetivos gerais da disciplina de FMA foram alcançados. A Tabela 4.1 nos revela que 

39% consideraram que os objetivos foram alcançados, enquanto que 61% 

consideraram que quase todos os objetivos foram alcançados. Possivelmente, a 

insuficiência de tempo para cumprir todo o programa da disciplina influenciou nesta 

resposta.  
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A partir do sexto quesito do questionário tratamos da avaliação dos 

recursos didáticos-pedagógicos e infraestrutura disponível para a disciplina. No 

sexto quesito os alunos foram indagados sobre a forma como os recursos didáticos 

(aparelho de DVD, computador, data show, quadro branco) foram utilizados nas 

aulas teórico-práticas. A totalidade dos alunos foi taxativa e afirmaram que os 

recursos audiovisuais foram bem empregados durante as aulas de FMA. A Tabela 

4.2 traz os dados referentes a este quesito.  

II- Avaliação dos Recursos Didáticos-Pedagógicos e infraestrutura 

Perguntas Opções 
Porcentagem das 

respostas 

6) Os recursos didáticos (aparelho de DVD, 
computador, data show, ect) utilizado nas aulas 
teórico-práticas foram utilizados de forma: 
 

(   ) Exagerada;  

(   ) Adequada; 100% 

(   ) Inadequada;  

(   ) Muito inadequada.  

 

7) Os filmes utilizados pelo professor durante as 
aulas contribuíram para a minha aprendizagem de 
forma: 
 

(   ) Muito significativa; 56% 

(   ) Significativa; 44% 

(   ) Pouco 
significativa; 

 

(   ) Insignificante.  

 

8) Em relação à facilidade para obter o material 
bibliográfico (artigos, livros e filmes) durante a 
disciplina: 
 

(   ) Muito fácil;  

(   ) Fácil; 44% 

(   ) Difícil; 56% 

(   ) Muito difícil.  

   

9) As condições físicas do local onde são 
ministradas as aulas de FMA são adequadas para 
esta disciplina? 

(   ) Totalmente; 61% 

(   ) Quase que 
totalmente; 

39% 

(   ) 
Insatisfatoriamente; 

 

(   ) Muito 
insatisfatoriamente. 

 

 

10) Os textos utilizados(artigos, livros, etc...) durante 
o curso em relação à sua compreensão ao lê-los 
podem ser considerados: 
 

(   ) Muito fácil; 6% 

(   ) Fácil; 50% 

(   ) Difícil; 44% 

(   ) Muito difícil.  

Tabela 4.2 - Resultado da avaliação dos recursos didático-pedagógicos e 
infraestrutura para a disciplina de FMA. 

 

Como nesta disciplina o uso de filmes como recurso didático foi frequente, 

o objetivo do sétimo quesito foi questionar os participantes da disciplina sobre a 

contribuição destes filmes em sua aprendizagem. A Tabela 4.2 nos revela que os 

participantes afirmaram que os filmes foram no mínimo significativos na contribuição 
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de sua aprendizagem. Os dados deste quesito confirmam, portanto, que os filmes 

utilizados foram atrativos e contribuíram para a aprendizagem de determinados 

conceitos ligados a Física do Meio Ambiente.  

O oitavo quesito indagou os alunos sobre a facilidade que tiveram para 

obter o material bibliográfico (artigos, livros e filmes) durante a disciplina. Segundo a 

Tabela 4.2, um pouco mais da metade dos alunos consideraram difícil o acesso ao 

material didático utilizado durante a disciplina. Esse dado é intrigante, pois nos 

revela uma contradição, uma vez que, todo o material utilizado em sala de aula foi 

colocado disponível em um site criado exclusivamente para os alunos. 

Possivelmente, a explicação mais razoável para esse dado pode ser devido à falta 

de comunicação.  

No nono quesito do questionário os alunos foram indagados sobre se as 

condições físicas do local onde são ministradas as aulas de FMA são adequadas 

para esta disciplina. A Tabela 4.2 revela que 61% dos alunos consideram que as 

condições da sala são totalmente adequadas.  

O décimo quesito indagou os alunos sobre o material didático textual 

utilizado, gostaríamos de saber a opinião dos alunos se os textos utilizados eram 

adequados ao seu nível de compreensão. A Tabela 4.2 revela que 50% dos alunos 

os consideraram de fácil compreensão, enquanto 44 % consideraram de difícil 

compreensão. Possivelmente o que contribuiu para que 44% dos alunos 

considerarem os textos de difícil compreensão foi o uso de alguns artigos em língua 

inglesa. O fato é que não existe nenhuma obra didática de Física do Meio Ambiente 

voltada para o nível superior em língua portuguesa, de modo que, os alunos que não 

dominavam a leitura em inglês, sem sombra de dúvidas, teriam grande dificuldade 

de compreensão. Este dado nos revela que algumas modificações no programa de 

ensino devem ser feitas de modo a contornar esta situação.  

A terceira parte do questionário se refere aos conteúdos de FMA, 

indagamos sobre o grau de domínio que os alunos teriam para ministrar estes 

mesmos conteúdos no Ensino Médio.  A lista dos temas apresentada no quesito foi 

elaborada a partir de alguns temas que foram trabalhados ao longo da disciplina de 

FMA e de outros que a análise de bibliografia especializada aponta como 

importantes para o Ensino Médio (ver metodologia de análise dos livros didáticos no 

capítulo 3). Ao lado de cada um dos temas apresentado tem uma escala de 1 a 5 
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onde o aluno escolhia o respectivo grau de domínio para ensiná-lo no Ensino Médio. 

Estes dados são importantes para subsidiar futuras modificações no programa de 

ensino de FMA com o objetivo de contornar as possíveis deficiências e insegurança 

dos alunos.  

III- Sobre os Conteúdos ministrados: 

Pergunta: 

11) Escolha o grau de domínio para ministra estes temas de Física do Meio Ambiente no Ensino 
Médio: *Numere conforme o grau de segurança, por exemplo, 5 para o que tem mais domínio, 1 
para o que tem menos domínio, etc... 

Respostas:  

Temas Escala de 1 a 5 

 1 2 3 4 5 

A atmosfera terrestre; 1 1 3 8 5 

O efeito estufa e o aquecimento global; 0 1 3 7 7 

Eletricidade Atmosférica; 0 0 8 6 4 

Teoria das Marés; 2 3 7 4 2 

O sol e suas propriedades (manchas solares, atividade solar, etc); 1 0 4 6 7 

O ciclo das águas e o clima; 1 1 8 4 4 

Campo Geomagnético; 1 0 7 5 5 

Interação Sol-Terra (vento solar, auroras boreais e austrais); 1 0 4 8 5 

Geração de Energia Renováveis e Não Renováveis; 1 0 6 3 8 

Aplicações da energia nuclear e a questão do lixo nuclear; 0 0 5 8 5 

Poluição Sonora 0 1 6 7 4 

Tabela 4.3 - Avaliação do grau de domínio dos alunos que cursaram a disciplina de 
FMA 2011.2 para ministrar determinados conteúdos. 

 
A Tabela 4.3 traz os dados referentes ao quesito 11 e se refere ao grau 

de domínio indicado pelos alunos que reponderam o questionário, na linha horizontal 

temos a quantidades de respostas para cada grau de segurança, por exemplo, para 

o tema “a atmosfera terrestre” um aluno indicou grau 1, um aluno indicou grau 2, três 

alunos indicaram grau 3, oito alunos indicaram grau 4 e cinco alunos indicaram grau 

5. Portanto na linha horizontal sempre teremos 18 respostas, pois esta foi a 

quantidade de alunos que responderam ao questionário. Podemos observar uma 

maior concentração de respostas nas escalas de 3 a 5, até mesmo para conteúdos 

que não foram trabalhados ao longo da disciplina como “poluição sonora” e 

“aplicações da energia nuclear e a questão do lixo nuclear”, possivelmente os alunos 

já tinham visto estes conteúdos sem muito aprofundamento em outras disciplinas 

como em Onda e em Física Moderna.  
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No quesito 12 os alunos foram levados a indicar os conteúdos que 

possivelmente os seus alunos do Ensino Médio teriam uma maior dificuldade por 

serem considerados de “difícil” aprendizagem. O Gráfico 4.1 abaixo nos revela a 

opinião dos licenciandos sobre os temas de FMA que seus alunos de Ensino Médio 

terão maior dificuldade na aprendizagem, alguns apontaram mais de uma temática 

e, portanto, a quantidade de respostas obtidas não é idêntica a quantidade de 

pessoas que participaram da pesquisa. Observamos que as repostas foram bem 

heterogêneas e que o tema eletricidade atmosférica foi o escolhido como o de maior 

dificuldade.  

Gráfico 4.1 - Temas de FMA que apresentam maior grau de dificuldade para 
serem ministrados no Ensino Médio segundo os licenciando de FMA 2011.2 

 

As temáticas de FMA que os licenciandos apontaram como de maior grau de 

dificuldade de aprendizagem possivelmente podem ser vistas como aquelas que se 

apresentaram com algum nível de dificuldade durante a sua formação e, portanto, 

também serão consideradas como “difíceis” para seus alunos do Ensino Médio. Este 

tipo de informação é útil para que o professor da disciplina atualize seu programa de 

ensino dando uma maior ênfase nos conteúdos onde os alunos sentiram uma maior 

dificuldade. 
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No quesito 13 os alunos foram levados a indicar os conteúdos que eles 

gostariam de um maior aprofundamento durante a sua formação, por considerá-los 

de muita importância. O Gráfico 4.2 traz os dados relativos a este quesito. Varias 

pessoas escolheram mais de uma temática e, portanto, a quantidade de respostas 

não corresponde ao número de pessoas que participaram da pesquisa. Observamos 

que o tema mais apontado é justamente aquele que frequentemente aparece com 

mais frequência na mídia, no caso o aquecimento global e o efeito estufa. 

Igualmente como no caso do quesito 12 estes dados servirão para que a proposta 

do programa de ensino da disciplina de FMA seja elaborada no sentido de dar uma 

maior ênfase nos assuntos indicados pelos alunos, de modo atender as 

necessidades formativas de sua profissão. 

 

Gráfico 4.2 - Conteúdos de FMA que os licenciados em Física da turma FMA 
2011.2 desejariam um maior aprofundamente no assunto. 
 

O quesito 14 foi elaborado com intuito de coletar informações dos 

licenciandos no que diz respeito às competências voltadas para o Ensino Médio e as 

relações destas com o que foi ensinado na disciplina de Física do Meio Ambiente. 

Em outras palavras, gostaríamos de saber a opinião dos alunos da licenciatura 

sobre o alcance de FMA como uma disciplina que traria contribuições para o 
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desenvolvimento de algumas competências voltadas para as ciências da natureza e 

suas tecnologias indicadas pelo ENEM. O quesito constituiu em citar algumas 

competências da matriz do ENEM (6 competências) e o aluno indicaria marcando 

“sim” ou “não” se a disciplina de FMA contribuiria para o desenvolvimento da 

mesma. Usamos a matriz de competências do ENEM por ser a mais difundida 

nacionalmente e também pelo fato de que muitos licenciandos provavelmente já a 

conheciam.  A Tabela 4.4 traz os dados consolidados referentes ao quesito 14.  

14) Que tipos de competência(s), abaixo listadas, um curso de Física do Meio Ambiente 
contribuiria para desenvolvê-las?  

COMPETÊNCIAS 
QUANTIDADE DE 
RESPOSTAS (%) 

Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas 
como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de 
produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. 

SIM NÂO 

88,88% 11,11% 

 

Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências 
naturais em diferentes contextos. 

SIM NÂO 

88,88% 11,11% 

 

Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação 
ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações 
científico-tecnológicas. 

SIM NÂO 

88,88% 11,11% 

   

Compreender interações entre organismos e ambiente, em particular 
aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando conhecimentos 
científicos, aspectos culturais e características individuais. 

SIM NÂO 

66,66% 33,33% 

 

Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e 
aplicá-los em diferentes contextos. 

SIM NÂO 

83,33% 16,66% 

 

Apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações-problema, 
interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. 

SIM NÂO 

94,44% 5,55% 

Tabela 4.4 - Contribuições de FMA para o desenvolvimento das competências da 
matriz do ENEM segundo a turma de FMA 2011.2. 

 
Ao analisarmos os dados da Tabela 4.4 podemos constatar que a maioria 

dos alunos que cursaram a disciplina de FMA no semestre letivo 2011.1 concorda 

que diante das competências apresentadas, os temas trabalhados em FMA 
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contribuiriam para o seu desenvolvimento. O fato da maioria dos estudantes 

concordarem que estas competências podem ser desenvolvidas a partir das 

problemáticas apresentadas por FMA pode ser explicada, possivelmente, pelo 

caráter interdisciplinar que envolve as questões ambientais, exigindo reflexões 

permanentes de várias áreas do conhecimento em torno do desenvolvimento 

científico e tecnológico e seus impactos sobre o Meio Ambiente. Embora os 

licenciandos identifiquem os temas que envolvem Física do Meio Ambiente com 

potencial para o desenvolvimento das competências do ENEM apresentadas, não 

poderíamos concluir se efetivamente eles teriam êxito nesta tarefa em condições 

reais de ensino. 

O quesito 15 foi elaborado com intuito de coletar informações dos 

licenciandos no que diz respeito às habilidades voltadas para o Ensino Médio e as 

relações destas com o que foi ensinado na disciplina de Física do Meio Ambiente. 

Em outras palavras, gostaríamos de saber a opinião dos alunos da licenciatura 

sobre o alcance de FMA como uma disciplina que traz contribuições para o 

desenvolvimento de algumas habilidades voltadas para as ciências da natureza e 

suas tecnologias indicadas pelo ENEM. O quesito constituiu em citar algumas 

habilidades da matriz do ENEM (23 habilidades) e o aluno indicaria marcando “sim” 

ou “não” se a disciplina de FMA contribuiria para o desenvolvimento da mesma. 

Usamos a matriz de habilidades do ENEM por ser a mais difundida nacionalmente e 

também pelo fato de que muitos licenciandos provavelmente já a conheciam. A 

Tabela 4.5 traz cada uma das habilidades e as respectivas respostas dos alunos. 

15) Que tipos de habilidades(s), abaixo listadas, um curso de Física do Meio Ambiente contribuiria 
para desenvolvê-las?  

HABILIDADES QUANTIDADE DE 
RESPOSTAS (%) 

Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios 
ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos. 

SIM NÃO 

88,88% 11,11% 

 

Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou 
outro, com o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico. 

SIM NÃO 

88,88% 11,11% 

 

Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no 
senso comum, ao longo do tempo ou em diferentes culturas. 

SIM NÃO 

83,33% 16,66% 
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Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade 
da vida humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização 
sustentável da biodiversidade. 

SIM NÃO 

100%  

 

Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. SIM NÃO 

44,44% 55,55% 

 

Relacionar informações para compreender manuais de instalação ou 
utilização de aparelhos, ou sistemas tecnológicos de uso comum. 

SIM NÃO 

50% 50% 

 

Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para a comparação 
de materiais e produtos, tendo em vista a defesa do consumidor, a saúde 
do trabalhador ou a qualidade de vida. 

SIM NÃO 

55,55% 44,44% 

 

Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização 
ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, 
considerando processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos. 

SIM NÃO 

94,44% 
 

5,55% 
 

 

Compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos ou do fluxo 
energia para a vida, ou da ação de agentes ou fenômenos que podem 
causar alterações nesses processos. 

SIM NÃO 

100%  

 

Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e (ou) 
destino dos poluentes ou prevendo efeitos em sistemas naturais, 
produtivos ou sociais. 

SIM NÃO 

100%  

 

Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais 
ou econômicas, considerando interesses contraditórios. 

SIM NÂO 

88,88% 11,11% 

 

Interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou 
processos biológicos em qualquer nível de organização dos sistemas 
biológicos. 

SIM NÂO 

61,11% 38,88% 

 

Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem 
e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, 
como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou 
linguagem simbólica. 

SIM NÂO 

77,77% 22,22% 

 

Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, 
sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se 
destinam. 

SIM NÂO 

83,33% 16,66% 
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Avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que 
contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, 
econômica ou ambiental. 

SIM NÂO 

94,44% 5,55% 

 

Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, 
substâncias, objetos ou corpos celestes. 

SIM NÂO 

77,77% 22,22% 

 

Utilizar leis físicas e (ou) químicas para interpretar processos naturais ou 
tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica e (ou) do 
eletromagnetismo. 

SIM NÂO 

83,33% 16,66% 

 

Compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a 
matéria em suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos, 
ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais. 

SIM NÂO 

83,33%  16,66% 

 

Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em 
ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais, 
sociais e/ou econômicas. 

SIM NÂO 

88,88% 11,11% 

Tabela 4.5 - Contribuições de FMA para o desenvolvimento das habilidades da 
matriz do ENEM segundo a turma de licenciando em Física de FMA 2011.2. 
 

 

Assim como no caso das competências, os licenciandos em Física 

também concordaram que várias das habilidades apresentadas no questionário 

teriam grande potencial para serem desenvolvidas a partir dos conceitos explorados 

em FMA. Da mesma forma que nas competências, embora os licenciandos 

identifiquem os temas que envolvem Física do Meio Ambiente com potencial para o 

desenvolvimento das habilidades do ENEM apresentadas, não poderíamos concluir 

se efetivamente eles teriam êxito nesta tarefa em condições reais de ensino. 

Evidentemente os quesitos 14 e 15 do questionário não tem a pretensão 

de coletar dados para uma análise mais profunda sobre as contribuições que uma 

disciplina como FMA poderia dar no desenvolvimento de competência e habilidades 

no Ensino Médio, até porque o desenvolvimento de competências e habilidades 

voltadas para a Física do Ensino Médio exige uma dimensão mais ampla sobre as 

contribuições da Física para o entendimento do mundo que nos cerca e não tão 

somente os relacionados ao Meio Ambiente.  Contudo os dados são relevantes, pois 

indicam que os alunos foram capazes de identificar uma conexão entre o que foi 

ensinado na disciplina e suas potencialidades para o Ensino Médio.    
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No quesito 16 do questionário os alunos puderam expor suas críticas ou 

sugestões em relação à disciplina. O Quadro 4.2 traz as respostas obtidas.  

 

Aluno A: O curso foi muito bom, principalmente por não seguir o modelo tradicional que 
normalmente se aplica. 
Aluno B: Nada; 
Aluno C: Acho que é preciso a elaboração de um material de estudo (apostila) para guiar os alunos 
durante o curso de preferência em português, pois nem todos os alunos tem fluência na língua 
inglesa; 
Aluno D: Nada;  
Aluno E: Os recursos de áudio foram sutis, poderiam ser melhores. O material didático disponível é 
insuficiente em relação à proposta da disciplina e o tempo é demasiado curto para abordar e 
discutir todos os assuntos da ementa; 
Aluno F: Nada. Sem critica!; 
Aluno G: Poderia se criar um banco de dados para a disciplina com artigos científicos e livros, por 
exemplo, sobre os assuntos tratados em sala de aula, um material confiável, porque muito do 
material advindo da internet contém informações erradas e inadequadas, prejudicando a formação 
do professor, que vai propagar informações imprecisas, que é o que já acontece naturalmente, 
permanência do senso comum sobre os fenômenos relacionados ao meio ambiente; 
Aluno H: Nada;  
Aluno I: Nada; 
Aluno J: Muito bom esse curso;  
Aluno M: Foi uma disciplina muito prazerosa e que proporcionou grande oportunidade de 
conhecimento. Não há críticas; 
Aluno N:  Sugestão: apresentar filmes em português; 
Aluno O: Nada; 
Aluno P: Nada; 
Aluno Q: Nada; 
Aluno R: Nada; 
Aluno S: Nada; 
Aluno T: Nada. Gostaria de agradecer ao professor Gilvan pelas excelentes aulas -palestras- 
desse semestre. Foi a única disciplina que eu cursei em que eu saía de casa com vontade de 
assistir 

Quadro 4.2 - Críticas e sugestões dos alunos relativos à disciplina FMA. 

 

Observamos pelas respostas dadas que a maior queixa dos alunos se 

refere ao material didático como foi relatado pelos alunos C, E e G. Esta crítica é 

bem pertinente e deve ser levada em consideração durante o processo de 

elaboração do programa de ensino da componente curricular Física do Meio 

Ambiente. Realmente, a maioria das obras destinada à disciplina de FMA são em 

língua estrangeira, o que de certa forma é algo que só favorece aos estudantes que 

detém certo domínio na leitura de outra língua estrangeira.  Outro dado que pode ser 

extraído desta resposta é a boa aceitação da disciplina como demonstrado pelos 

alunos A, J, M e T. O aluno T descreve bem o que se deseja dos alunos ao final de 

uma disciplina quando diz: “Gostaria de agradecer ao professor Gilvan pelas 

excelentes aulas -palestras- desse semestre. Foi a única disciplina que eu cursei em 

que eu saía de casa com vontade de assistir.” Estas breves palavras sempre são 
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bem vindas e servem de estímulo a uma autocrítica e reflexão no sentido de um 

aperfeiçoamento constante de nossa prática pedagógica.  

A aplicação do questionário de modo online apresentou pontos positivos e 

negativos. Como pontos positivos podemos citar: 

1. Facilidade na confecção dos questionários proporcionada pelas ferramentas de 

produção de documentos do Google Docs; 

2. Possibilidade de acompanhamento dos registros dos questionários através de 

estatística oferecida pelo site; 

3. Facilidade na compilação dos dados com a geração de gráficos e tabelas; 

4. Os sujeitos da pesquisa podem responder os questionários na hora em que 

achar mais convenientes. 

Como pontos negativos: 

1. Os alunos passavam muito tempo sem olhar a caixa de e-mails, desta forma, o 

intervalo de tempo entre o recebimento do questionário e o seu reenvio 

respondido geralmente durava mais de 4 dias; 

2. Os alunos frequentemente tinham que ser relembrados para responder o 

questionário. 

 

4.2 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS COM O DIÁRIO DE BORDO 

O diário de bordo foi um importante instrumento de coleta de dados 

durantes as aulas observacionais participativas, elementos da dinâmica da aula 

dada pelo professor da disciplina, assim como a receptividade dos alunos em 

relação a determinadas tarefas propostas puderam ser observadas e relatadas. Ao 

analisarmos os dados do nosso diário de bordo referente à disciplina de FMA 

constatamos que esta tem um desenho curricular com características 

essencialmente conteudista. Essa característica possivelmente estaria relacionada 

às limitações de carga horária da disciplina, o que leva o professor ministrante dar 

uma maior ênfase no ensino dos conteúdos, deixando de lado o caráter instrumental 

da disciplina, isto é, abrir uma discussão sobre em que condições determinados 

conteúdos abordados durante a disciplina de FMA poderia ser levado para o Ensino 

Médio e que estratégias de ensino poderiam ser utilizadas pelo professor de Física.  
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Durante as observações das aulas de FMA não contatamos a presença 

de atividades experimentais relacionadas aos temas abordados em sala, 

possivelmente devido à insuficiência de carga horária da disciplina (atualmente é de 

60 horas), restando ao professor, como alternativa, citar algumas referencias 

bibliográficas onde o aluno poderia se aprofundar na parte experimental.  

Algo que nos chamou a atenção durante as aulas foi o uso constante de 

filmes (estilo documentário) como recurso didático. Os filmes pela sua riqueza de 

imagens e temas abordados poderiam ser reproduzidos no Ensino Médio e com a 

vantagem de possibilitar uma interdisciplinaridade com professores de biologia, 

geografia e química já que discute vários assuntos que são objetos de estudo destas 

disciplinas. A turma participou ativamente após a execução dos filmes com vários 

questionamentos, o que demonstrou o interesse dos alunos pelos temas abordados.  

 

4.3 ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS DE FÍSICA.  

O nosso objetivo ao investigar de que forma a Física do Meio Ambiente 

vem sendo tratada nos livros didáticos de Física foi encontrar mais elementos que 

justifiquem a escolha dos conteúdos para o programa de ensino da disciplina de 

FMA, uma vez que, a nova proposta do programa de ensino para FMA sugerida 

deverá contemplar conteúdos que são abordadas nos livros didáticos.  Usando os 

nossos critérios para a seleção de temas a serem analisados nos livros didáticos 

chegamos ao seguinte conjunto: 

1. Atividade solar e a vida; 

2. Mudanças climáticas; 

3. Fontes renováveis de energia 

4. Fontes não-renováveis de energia; 

5. Campo Geomagnético; 

6. Eletricidade atmosférica; 

7.  Poluição sonora; 

8. Formação das marés; 

9. Ciclo da água; 

10. Atividade sísmica da Terra. 
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Livros de Física Analisados 

 

Abaixo temos uma breve descrição sobre cada uma das obras didáticas de Física 

analisadas. A descrição não pretende esgotar o tema, a nossa análise se concentra 

na presença ou não de temas considerados fundamentais da relação entre Física e 

Meio Ambiente.  

 

1. Livro: Curso de Física; 

Autores: Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga; 

Editora: Scipione. 

Podemos observar varias temas que relacionam a Física com os 

fenômenos ambientais. Alguns são tratados de forma muito superficial como é o 

caso das fontes renovaveis e não-renováveis de energia. Os problemas ambientais 

relacionados à produção de energia não obteve o devido destaque nesta obra, tema 

de grande importância para nossos alunos, pois o debate que proporcionariam em 

sala de aula seria importante para a formação de cidadãos mais críticos e atuantes, 

em relação a seu posicionamento sobre os questionamentos ambientais que surgem 

decorrentes dos impactos de grandes obras para geração de energia elétrica e sua 

correlação com o desenvolvimento sustentável. Assuntos importantes como poluição 

sonora, ciclo das águas e mudanças climáticas e aquecimento global também foram 

deixadas de lado. Outros temas também foram tratados de forma superficial como a 

radiações ultravioletas e sua correlação com o câncer de pele, a atmosfera terrestre 

e a camada de ozônio, algo que se esperaria um maior aprofundamento dada a 

importância do tema na atualidade, como é taxativamente explorado pela mídia. Em 

relação aos temas que relacionam Física e Meio Ambiente e que estavam presentes 

nesta obra pudemos verificar que alguns não deram ênfase às atividades propostas, 

de modo a, proporcionar que o aluno dialogue com seu objeto de estudo.   

2. Livro: Física - Ciência e Tecnologia; 

Autores: Carlos Magno A. Torres, Nicolau Gilberto Ferraro e Paulo Antonio de 

Toledo Soares; 

Editora: Moderna. 
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O livro aborda vários temas referentes à interação da Física com o Meio 

Ambiente, uns de forma bem superficial e outros com uma maior profundidade. 

Alguns temas são apresentados no livro de forma muito curta como é o caso do 

campo magnético terrestre, deixando de lado uma discussão sobre importantes 

fenômenos como é o caso da formação das auroras boreais e austrais, a 

importância do campo magnético como escudo protetor da Terra, cinturões de 

Hallen, dentre outros. A grande surpresa no livro está no capítulo exclusivo para 

tratar das várias formas de geração de energia e os diversos tipos de poluição. 

Outro ponto positivo foi a discussão sobre o espectro de radiação eletromagnética 

na faixa do Ultravioleta e sua relação com nossa saúde. Embora o livro aborde 

vários temas ligando a Física aos fenômenos ambientais, as atividades propostas de 

limitam, na maioria das vezes, a resolução de exercícios de múltipla escolha ou a 

uma pesquisa proposta sobre algo não abordado no livro. Atividades propostas que 

estimulassem o debate e o posicionamento crítico dos alunos poderiam ter sido 

melhor exploradas nesta obra.  

 

3. Livro: Física; 

Autores: Gualter, Helou e Newton; 

Editora: Saraiva. 

 

O livro aborda vários temas da relação entre Física e Meio Ambiente, 

como é o caso da formação dos terremotos e tsunamis sendo um dos poucos livros 

analisados que discute este tema, também traz à tona a questão da água com suas 

propriedades, a proporção de água doce em nosso planeta e a questão da poluição 

das águas. Temas de suma importância como o ciclo das águas e a formação das 

marés não tiveram espaço nesta obra. A questão de fontes renováveis e não 

renováveis de energia também não tiveram o devido acolhimento, com exceção de 

alguns poucos tópicos falando principalmente da energia gerada pelas hidrelétricas, 

a energia nuclear e o uso da energia solar para aquecimento. Uma discussão 

estruturada e que levassem os alunos a uma reflexão mais profunda sobre os pros e 

contras de cada fonte de energia sob o ponto de vista ambiental seria mais 

adequada que a abordagem do tema de forma fragmentada e insuficiente.  A 

questão da poluição sonora também não foi observada nesta obra. Uma maior 
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explanação sobre o campo magnético terrestre poderia ter sido explorado de forma 

a não se limitar a afirmar que o campo magnético se comporta como um imã. 

 

4. Livro: Quanta Física; 

Autores: Carlos Aparecido Kantor, Lilio Alonso Paoliello Junior, Luis Carlos de 

Menezes, Marcelo de Carvalho Bonetti, Osvaldo Canato Junior e Viviane Moraes 

Alves; 

Editora: PD. 

O livro inova na forma como são apresentados os temas ligando a Física 

ao Meio Ambiente, algumas temáticas trabalhadas são, às vezes, retomadas a título 

de revisão ou aprofundamento no assunto. O livro não trabalha fenômenos como a 

formação das auroras que por sua vez está intimamente correlacionado com a 

atividade solar e a sua interação com o campo geomagnético da Terra. Tema como 

a eletricidade atmosférica foi feito de forma muito superficial. Um ponto positivo está 

no capítulo destinado à Física e o Meio Ambiente, trazendo diversos temas bem 

atuais, principalmente aqueles ligados ao uso da energia e sustentabilidade. Outro 

ponto positivo é que as atividades propostas não se limitam a questões de 

vestibulares e do ENEM, o livro na maioria das vezes propões atividades de 

pesquisa que tem uma relação direta com o assunto do capítulo, os 

questionamentos das pesquisas propostas estimulam uma maior reflexão do aluno 

sobre a relação da física com os problemas ambientais. O debate também é 

estimulado em diversas atividades propostas, o que é algo bastantes salutar em 

condições de ensino, uma vez que leva o aluno ao desenvolvimento de habilidades 

e competências ligadas à análise critica dos fatos sob o ponto de vista científico. 

 

5. Livro: Compreendendo a Física; 

Autor: Alberto Gaspar; 

Editora: Ática. 

 
A maioria dos temas trabalhados e que fazem a ligação da Física com o 

meio ambiente aparecem no final dos capítulos, geralmente aparecem na forma de 

textos complementares e gravuras. Logo após os textos não se propõem atividades 

didáticas aos alunos que fixem as ideias básicas. O debate, os questionamentos 

sobre os problemas ambientais, o desenvolvimento tecnológico e a sustentabilidade, 
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os problemas ambientais, etc deveriam estar presentes na obra como condições 

necessárias para o desenvolvimento de competências e habilidades. 

 

6. Livro: Conexões com a Física; 
Autores: Blaidi Sant´anna, Gloria Martini, Hugo Carneiro Reis e Walter Spinelli; 
Editora: Moderna. 

 

O livro não apresentou uma proposta razoável de temas de Física do 

Meio Ambiente ao longo das unidades didáticas. Temas de grande relevância para a 

formação crítica de nossos alunos, como a discussão das fontes renováveis e não 

renováveis de energia, não tiveram destaque nesta obra. A temática, uso da energia 

nuclear, foi proposta como tema de pesquisa para os alunos, assunto que mereceria 

um desenvolvimento adequado dentro de uma obra destinada ao ensino de Física, 

dado a relevância do tema para a nossa sociedade. A obra pode ser considerada 

superficial em relação à abordagem que é dada à conexão da Física com o Meio 

Ambiente. 

7. Livro: Física Aula por Aula; 
Autores: Benigno Barreto Filho e Claúdio Xavier da Silva; 
Editora: FTD. 

 

O livro apresenta um projeto bem interessante no que se refere aos temas 

que dizem respeito à Física do Meio Ambiente. Tema como energias renováveis e 

não renováveis foram bem explorados. A exploração do petróleo e o uso da energia 

das marés foram abordados nesta obra, assuntos que geralmente os livros de Física 

nem sequer citam. Merece destaque também um texto voltado para tratar do 

protocolo de Kyoto e o mercado de carbono. As aplicações na energia nuclear foram 

exploradas assim como a questão do lixo nuclear. Uma boa ênfase foi dada aos 

fenômenos ligados a nossa atmosfera, como o efeito estufa e a formação dos raios. 

O campo geomagnético e a sua interação com as partículas provenientes do Sol foi 

abordado quando o texto trata do fenômeno das auroras. O livro apresenta uma 

quantidade significativa de temas que abordam a Física e Meio Ambiente.  

8. Livro: Física em contexto; 

Autores: Maurício Pietrocola, Alexandre Pogidin, Renata de Andrade, Talita 

Raquel Romero; 

Editora: FTD. 
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O livro apresenta uma proposta interessante para discutir as relações 

entre Física e Meio Ambiente. O livro discute as principais fontes renováveis e não-

renováveis de energia.  Alguns temas relacionados à nossa atmosfera também são 

abordados como a produção de raios nas nuvens a formação das auroras. A obra 

faz uma boa discussão sobre o Sol e seus processos de geração de energia internos 

e o balanço energético entre a energia que envia ao nosso planeta e o quanto é 

gasto em cada processo aqui na Terra. A questão das mudanças climáticas não teve 

um devido acolhimento nesta obra, embora sugira atividades interessantes de 

pesquisa como é o caso da construção de uma miniestação metereológica. Temas 

interessantes para serem abordados no Ensino Médio como a poluição sonora e a 

atividade sísmica terrestre não foram discutidas. As aplicações da energia nuclear e 

vários aspectos relacionados ao tema são bem discutidos nesta obra.  

 
9. Livro: Física para o Ensino Médio; 

Autores: Kazuito e Fuke; 
Editora: Saraiva 

 
O livro discute as principais fontes de energia de energia renováveis e 

não renováveis e sua relevância na história da humanidade. Também discute 

fenômenos climáticos como inversão térmica, efeito estufa e umidade relativa do ar. 

Fenômenos associado à nossa atmosfera terrestre como é o caso da produção de 

eletricidade pelas nuvens também são discutidos. Fenômenos relacionados à 

interação Sol-Terra como o vento solar, geração de autoras e magnetosfera são 

também discutidos. A obra destina todo um capítulo para trabalhar conceitos 

relacionados à física nuclear. Temas importantes que relacionam Física e Meio 

Ambiente como a formação das marés oceânicas, a atividade sísmica terrestre e o 

ciclo das águas não foram discutidas nesta obra.  

A Tabela 4.6 traz as obras analisadas e os temas de FMA que são 

abordados em cada uma das obras de forma resumida.  
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Curso de Física 
Editora: Scipione sim não sim sim sim sim não sim não não 

Ciência e 
Tecnologia 

Editora: Moderna 
não sim sim sim sim sim sim não sim não 

Física 
Editora: Saraiva 

sim sim sim sim sim sim não não não sim 

Quanta Física 
Editora: PD 

sim sim sim sim sim sim não sim sim não 

4. Compreendendo a 
Física 

Editora: Ática 
não sim sim sim sim sim sim sim sim não 

Conexões com a 
Física 

Editora: Moderna 
não sim não não sim sim sim não não sim 

Física Aula por 
Aula 

Editora: FTD 
sim sim sim sim sim sim sim sim não não 

Física em Contexto 
Editora: FTD 

sim não sim sim sim sim não não sim não 

Física para o 
Ensino Médio 

Editora: Saraiva 
sim sim sim sim sim sim sim não não não 

Tabela 4.6 - Livros didáticos de Física para o Ensino Médio e a presença dos 

temas que relacionam Física e Meio Ambiente.  
 

Neste capítulo analisamos todas as informações coletadas através do 

diário de bordo, do questionário aplicado e dos livros didáticos de Física. A análise 

destas informações proporcionou ter uma visão geral da disciplina FMA e sua 

estrutura didático-pedagógica como um todo. No capítulo seguinte aplicaremos uma 

metodologia para se chegar aos objetivos gerais da disciplina de FMA e a partir daí 

elaborarmos uma nova proposta para o seu programa de ensino. Várias das 

informações obtidas neste capítulo serão essenciais para fundamentar as nossas 

decisões durante a fase de elaboração do novo programa de ensino de FMA. 
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CAPÍTULO 5 

 

A PROPOSTA DE UM NOVO PROGRAMA DE ENSINO PARA A DISCIPLINA DE 

FÍSICA DO MEIO AMBIENTE A PARTIR DA DEFINIÇÂO DE SEUS OBJETIVOS 

GERAIS 

 

Iniciamos este capítulo argumentando sobre a necessidade de se definir 

os objetivos instrutivos e educativos para a disciplina de Física do Meio Ambiente 

como ponto de partida para a elaboração de seu novo programa de ensino. Em 

seguida aplicaremos a metodologia derivada do Método Teórico proposta por 

Talízina para se chegar a um conjunto de objetivos gerais para a disciplina de FMA, 

tendo como ponto de partida a definição do perfil ou modelo profissional do 

Licenciado em Física. Por fim propomos um desenho curricular para FMA que pode 

ser útil aos futuros professores desta disciplina e foi pensando segundo uma 

metodologia de organização científica do processo ensino.  

 

5.1 OS OBJETIVOS GERAIS DA DISCIPLINA DE FÍSICA DO MEIO AMBIENTE 

NO NOVO PROGRAMA DE ENSINO 

 

Durante o desenvolvimento de nossa pesquisa, após analisar os 

programas de ensino da disciplina de FMA e os Projetos Políticos Pedagógicos do 

curso de Licenciatura em Física da UFRN anteriores verificamos algumas 

dificuldades na definição e formulação dos objetivos instrutivos e educacionais desta 

disciplina para a formação dos licenciados em Física. Podemos destacar as 

seguintes: 

- Os programas de Ensino de FMA definem os objetivos instrutivos vinculados às 

atividades profissionais de um bacharel em Física; 

-Os objetivos instrutivos se referem fundamentalmente ao domínio do conhecimento 

a nível reprodutivo sem deixar claro quais habilidades gerais serão desenvolvidas 

durante a disciplina de FMA; 

- Existe uma grande ênfase na determinação dos conteúdos sem vinculá-los as 

habilidades a serem desenvolvidas; 

- A ausência de indicadores de qualidade para valorar o êxito no cumprimento dos 

objetivos gerais da disciplina; 
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- A ausência de definição dos objetivos educativos nos programas de ensino de 

FMA;  

Dada as dificuldades acima expostas elaboramos uma proposta de 

programa de ensino para a disciplina de Física e Meio Ambiente do curso de 

Licenciatura em Física da UFRN.  O nosso projeto de ensino foi pensado segundo 

um referencial teórico contemporâneo em Didática das Ciências Naturais.  

Durante o processo de elaboração dos objetivos instrutivos para FMA se 

levou em conta a relevância da disciplina dentro do Projeto Pedagógico do Curso de 

Licenciatura em Física, isto é, qual o vínculo desta disciplina com as tarefas que um 

futuro professor de Física irá desempenhar no seu dia-a-dia e de que modo ela 

poderá contribuir para o desenvolvimento de habilidades gerais que permitam a 

execução destas tarefas de modo eficiente e eficaz.  

Os objetivos da disciplina de FMA serão definidos em nosso programa de 

ensino em termos de habilidades gerais, aqui definidas por nós como “Habilidades 

Gerais para FMA”. Segundo Nuñez e Gonzáles (1996, apud GONZÁLEZ, 1989):  

 

[...] Este tipo de definición no solo permite uma mayor objetividad em la 
formulación, sino también uma mayor posibilidad de que lós objetivos 
puedan desempenar la función rectora que lês corresponde em el processo 
de ensenãnza, facilitando su instrumentación em el processo, su medición y 
control [...] 

 

Portanto, definir os objetivos em termos de habilidades gerais permite 

uma maior objetividade, isto é, os licenciandos em formação poderão ser capazes 

de compreender a finalidade do desenvolvimento de cada habilidade e sua relação 

com sua futura atividade profissional mais facilmente. Já o professor da disciplina 

poderá ter facilidade no gerenciamento das variáveis que envolvem o processo de 

ensino-aprendizagem, como exemplo, a instrumentação, a avaliação e o controle.  

A metodologia empregada para a determinação dos objetivos gerais de 

FMA foi derivada da aplicação do Método Teórico de Análise da Atividade e foi 

desenvolvida por Talízina (1987). Segundo Nuñez e González: 

 

O Método Teórico se baseia na análise do modo geral da atividade humana 
aplicada à atividade profissional. A análise da estrutura, função e 
desenvolvimento da atividade profissional constituem um enfoque 
apropriado a este método.  
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Portanto, discutiremos cada um dos princípios da metodologia 

desenvolvida por Talízina aplicada ao caso de disciplina de FMA até chegarmos a 

um conjunto de objetivos gerais bem definidos.  

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS GERAIS DE ENSINO DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM FÍSICA DA UFRN.  

  

O Conselho Nacional de Educação através da Câmara de Educação 

Superior publicou a resolução CNE/CES 9, de 11 de março de 2002 que 

Estabeleceu as Diretrizes Curriculares para o cursos de Bacharelado e Licenciatura 

em Física. Esse documento vem a direcionar os critérios que os cursos de 

Licenciatura e Bacharelado em Física devem observar ao estabelecer os seus 

Projetos Pedagógicos, o Quadro 5.1 traz os critérios explicitamente indicados pela 

resolução em seu Art. 20. 

 

Critérios a serem observados pelos cursos de Licenciatura em Física 

nos Projetos Políticos Pedagógicos 

1. O perfil dos formandos nas modalidades bacharelado e licenciatura; 

2. As competências e habilidades – gerais e específicas a serem desenvolvidas; 

3. A estrutura do curso; 

4. Os conteúdos básicos e complementares e respectivos núcleos; 

5. Os conteúdos definidos para a Educação Básica, no caso das licenciaturas; 

6. O formato dos estágios; 

7. As características das atividades complementares; 

8. As formas de avaliação. 

Quadro 5.1- Critérios para a implantação de cursos de licenciatura em Física. 
Fonte: Resolução (CNE/CES 9 de 11/03/2002). 

 

A resolução CNE/CES 9 de 11/03/2002 foi aprovada a partir do parecer 

CNE/CES 1.304/2001, encomendado pelo Conselho Nacional de Educação/ Câmara 

de Educação Superior. O parecer tinha como objetivo estabelecer as Diretrizes 

Nacionais Curriculares para os Cursos de Física. 

As competências e habilidades gerais e específicas a serem 

desenvolvidas durante os cursos superiores de Física tanto na modalidade 
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bacharelado, como na Licenciatura devem estar contidas nos Projetos Políticos 

Pedagógicos dos respectivos cursos. No parecer citado acima que deu 

embasamento para a resolução que trata das diretrizes curriculares para os cursos 

de Física, esse descreve sucintamente as competências essências que os 

profissionais formados em Física devem desenvolver durante seu curso (Quadro 

5.2). 

 

Competências essências que os profissionais formados em Física 

(bacharéis e licenciados) devem desenvolver durante seu curso segundo 

o parecer CNE/CES 1.304/2001 

1. Dominar princípios gerais e fundamentos da Física, estando familiarizado com suas áreas 

clássicas e modernas; 

2. Descrever e explicar fenômenos naturais, processos e equipamentos tecnológicos em 

termos de conceitos, teorias e princípios físicos gerais; 

3. Diagnosticar, formular e encaminhar a solução de problemas físicos, experimentais ou 

teóricos, práticos ou abstratos, fazendo uso dos instrumentos laboratoriais ou matemáticos 

apropriados; 

4. Manter atualizada sua cultura científica geral e sua cultura técnica profissional específica; 

5. Desenvolver uma ética de atuação profissional e a consequente responsabilidade social, 

compreendendo a Ciência como conhecimento histórico, desenvolvido em diferentes 

contextos sócio-políticos, culturais e econômicos.  

Quadro 5.2- Competências gerais formativas para os físicos bacharéis e 
licenciados. Fonte: Parecer (CNE/CES 1.304/2001). 

 

Segundo o parecer o desenvolvimento das competências essências do 

Quadro 5.2 estão associadas à aquisição de determinadas habilidades, também 

básicas, a serem complementadas por outras competências e habilidades mais 

específicas, de acordo com os diversos perfis de atuação desejados (CNE/CES 

1.304/2001, pág. 2).  O Quadro 5.3 indica as habilidades gerais que devem ser 

desenvolvidas pelos formandos em Física, independentemente da área de atuação 

escolhida segundo o parecer.  

 

 



99 

 

Habilidades gerais que devem ser desenvolvidas pelos formandos em 
Física (bacharéis e licenciados) segundo o parecer CNE/CES 1.304/2001 

1. Utilizar a matemática como uma linguagem para a expressão dos fenômenos naturais; 

2. Resolver problemas experimentais, desde seu reconhecimento e a realização de 
medições, até à análise de resultados; 

3. Propor, elaborar e utilizar modelos físicos, reconhecendo seus domínios de validade; 

4. Concentrar esforços e persistir na busca de soluções para problemas de solução 
elaborada e demorada; 

5. Utilizar a linguagem científica na expressão de conceitos físicos, na descrição de 
procedimentos de trabalhos científicos e na divulgação de seus resultados; 

6. Utilizar os diversos recursos da informática, dispondo de noções de linguagem 
computacional; 

7. Conhecer e absorver novas técnicas, métodos ou uso de instrumentos, seja em 
medições, seja em análise de dados (teóricos ou experimentais); 

8. Reconhecer as relações do desenvolvimento da Física com outras áreas do saber, 
tecnologias e instâncias sociais, especialmente contemporâneas; 

9. Apresentar resultados científicos em distintas formas de expressão, tais com relatórios, 
trabalhos para publicação, seminários e palestras. 

Quadro 5.3.  Habilidades gerais formativas para físicos, independentemente da 
área de atuação. Fonte: Parecer (CNE/CES 1.304/2001). 

 

 

O parecer deixa livre para as Instituições de Ensino Superior (IES) o 

estabelecimento de habilidades e competências específicas segundo as áreas de 

atuação dos profissionais formados em Física, mas no caso de Licenciatura em 

Física afirma que essas devem, necessariamente, incluir como habilidades e 

competências específicas: 

1. O planejamento e o desenvolvimento de diferentes experiências didáticas em 

Física, reconhecendo os elementos relevantes às estratégias adequadas; 
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2. A elaboração ou adaptação de materiais didáticos de diferentes naturezas, 

identificando seus objetivos formativos, de aprendizagem e educacionais; 

Estes 2 itens citados no parecer CNE/CES 1.304/2001 é de tamanha relevância para a 

elaboração dos PPP dos cursos de licenciatura em Física e para os programas de 

ensino das disciplinas que merecem algumas considerações. Primeiro existe um 

imprecisão nos termos utilizados pelo parecer, pois planejar e desenvolver 

experiências didáticas são de tamanha complexidade que não pode ser visto como 

simples habilidade específica, na verdade, o que irá garantir que a pessoa seja 

competente em planejamento e desenvolvimento de diferentes experiências 

didáticas será a sua capacidade de mobilizar várias habilidades específicas 

(menores). Da mesma forma é com a elaboração ou adaptação de matérias 

didáticos de diferentes naturezas. Esse processo também constitui uma atividade 

complexa que somente o domínio de um conjunto de habilidades específicas pode 

garantir a competência nesta tarefa. Portanto, uma melhor interpretação seria 

enquadrar os dois itens na categoria de competências específicas e não habilidades 

específicas.  

Em termos práticos, estas competências descritas em um PPP devem ser 

analisadas sob um ponto de vista não restritivo, pois estão intimamente ligadas ao 

núcleo da profissão do licenciado em Física, que são as atividades de Ensino e, 

portanto, devem ser desenvolvidas durantes todo o andamento do curso, e não 

apenas em disciplinas isoladas, como as  do tipo Instrumentação para o Ensino de 

Física e Física do Meio Ambiente.  

Segundo o PPP do curso de licenciatura em Física da UFRN vigente 

(versão 2005, pág. 13) o objetivo do curso é “...propiciar ao aluno a formação de um 

profissional em educação, sem, contudo, descuidar de uma sólida base em 

conhecimentos atualizados da Física”. Em se tratando de uma proposta curricular de 

um curso de Licenciatura em Física a definição do seu objetivo é bastante limitada, 

pois a partir deste único objetivo geral não somos capazes de identificar elementos 

de auxiliem na elaboração de um modelo ou perfil profissional para o licenciado em 

Física.  

Em se tratando do perfil do egresso, o PPP do curso de licenciatura em 
Física da UFRN (versão 2005, pág. 13) no diz que: 
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O perfil do licenciado em Física é de um profissional capaz de abordar 
problemas novos e tradicionais da Física e do Ensino, com base em 
conhecimentos e investigações sobre o saber e o fazer científico e 
tecnológico. 
 
 

Aqui novamente verificamos uma limitação do PPP do curso de 

licenciatura em Física no que se refere à descrição do perfil profissional ou modelo 

profissional para o licenciado em Física. O perfil profissional aqui descrito não faz 

referência ao tipo de atividade que um futuro professor de Física irá se deparar ao 

longo de sua atuação profissional.  

As competências e as habilidades que os egressos em Física da UFRN 

devem apresentar, segundo o PPP do curso são descritas no Quadro 5.4. O PPP da 

licenciatura em Física não faz uma distinção entre competências e habilidades e cita 

as mesmas exatamente como apresentado no Quadro 5.4. Ao analisarmos cada 

uma destas competências gerais indicas pelo PPP para a licenciatura verificamos 

imprecisões e limitações na definição de cada uma dessas competências. 

 

Competências Gerais Desenvolvidas na Licenciatura em Física da UFRN 

1. Domínio de sólidos conhecimentos da fenomenologia e boa formação teórica dominando 
instrumentos conceituais, operativos e modelos paradigmáticos; 

2. Capacidade de abstração e de modelagem de fenômenos naturais; 

3. Desenvolvimento de experiência laboratorial; 

4. Capacidade de planejar, criar e realizar experimentos de cunho pedagógico; 

5. Capacidade de atuar em equipes multi-disciplinares; 

6. Visão abrangente do papel do educador e da função do conhecimento científico na 
formação da cidadania; 

7.  Expressar-se com clareza, precisão e objetividade; 

8. Transmissão e divulgação dos princípios da ciência (seus métodos, limitações, 
potencialidades, etc);  

9. Desempenho profissional com ética e responsabilidade social; 

10. Compreensão da ciência como um processo histórico desenvolvido em diferentes 
contextos sócio-políticos, culturais e econômicos. 

Quadro 5.4 - Competências gerais formativas da licenciatura em Física da 
UFRN.  Fonte: Projeto Político Pedagógico da Licenciatura em Física, versão 
2005. 
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5.3 ANÁLISE E DETERMINAÇÃO DA FUNÇÃO DE FMA NA FORMAÇÃO DO 

LICENCIADO EM FÍSICA DA UFRN 

A função de uma disciplina de Física do Meio Ambiente para a formação 

universitária deve estar diretamente vinculado à atividade fim do indivíduo, de modo 

que, para diferentes perfis profissionais teríamos diferentes funções formativas para 

FMA, embora em certos momentos pudéssemos ter algumas funções em comum 

para diferentes perfis formativos.  

A primeira função de FMA para a formação de um licenciando em Física 

está ligada à educação ambiental, isto é, uma disciplina como FMA deve 

proporciona uma discussão a respeito dos problemas ambientais em vários níveis 

(local regional e global).  

A Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999 que trata da política nacional de 

educação ambiental traz uma definição para o termo educação ambiental em seu 

Art. 1o e nos diz que: 

 

Art. 1
0
. Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos 

quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 
 
 

Portanto, a educação ambiental está ligada ao modo como agimos em 

sociedade, as nossas atitudes perante os fatos que afetam o nosso meio ambiente e 

que refletem na qualidade de vida de todos, não só do homem, mas de todas as 

espécies vivas.  

A mesma lei em seu Art. 2o fundamenta a relevância da educação 

ambiental para a educação nacional e afirma: 

 

Art. 2
o
 A educação ambiental é um componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos 
os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-
formal. 

 

Logo, a educação ambiental vai além do que uma política de governo e 

pode ser vista como um projeto de nação ou de país e deve ter como prioridade a 
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continuidade e permanência da educação ambiental em todos os níveis e 

modalidades de educação formal e não-formal. 

Já em seu Art 3o a lei 9.795 vai tratar do direito à educação ambiental e 

nos diz em seu inciso II o seguinte: 

 

Art. 3
o
 Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à 

educação ambiental, incumbindo: 
II - às instituições educativas, promover a educação ambiental de maneira 
integrada aos programas educacionais que desenvolvem; 

 

Portanto, a educação ambienta é um direito do indivíduo e, neste sentido, 

passa a ser um dever das instituições educativas promoverem a educação ambiental 

em todos os níveis de formação.  

As outras funções de FMA para um curso de licenciatura em Física se 

referem às contribuições que esta disciplina pode oferecer à formação do professor 

e que sejam adequadas às necessidades do professor do século XXI. Estas outras 

funções devem estar ligadas ao corpo teórico-metodólogico aplicado aos temas de 

FMA em um contexto de ensino, em outras palavras, se referem à didática 

específica aplicada ao ensino de temas de FMA. Segundo Carrascosa et al (2008) a 

formação inicial de professores de ciências deve estar em ressonância com as 

necessidades atuais da sua profissão e deve contribuir para que: 

 

- Tomem consciência de alguns principais problemas e dificuldades que afetam o 

ensino e aprendizagem das ciências; 

- Vivenciem propostas fundamentadas de inovação educativa que mostram as 

possibilidades de transformar a docência e gerar entre os seus alunos atitudes mais 

positivas sobre ciência e sua aprendizagem; 

- Participem da elaboração e discussão de temas concretos para a sua turma, que 

teste e avalie seus resultados; 

- Tomem consciência da relevância da ciência em nossas vidas (que possibilitem 

analisar casos históricos e também atuais); 

- Percebam a coerência existente os diferentes conteúdos de didática tratados; 

- Incrementem seu domínio acerca dos principais conteúdos (conceituais, 

metodológicos e atitudinais) de suas matérias através de um trabalho coletivo sério, 

continuo e em profundidade, a partir de materiais concretos que vão se utilizar em 

classe; 
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- Concebam seu trabalho como algo complexo, mas também apaixonante e 

dinâmico sujeito continuamente a revisões com o objetivo de ser melhorado; 

- Adquiram a formação necessária para associar ensino e investigação didática. 

Logo, as funções de FMA para a formação do licenciando em Física deve contribuir 

em vários dos aspectos acima citados.  

 

5.4 ANÁLISE DE FMA DENTRO DO PROJETO DE ENSINO E O NÍVEL INICIAL 

DOS GRADUANDOS 

 

O Projeto Político e Pedagógico do curso de licenciatura em Física da 

UFRN atual coloca a disciplina de FMA no oitavo período. Neste período as 

principais cadeiras de Física Clássica e Moderna já foram pagas pelos alunos, de 

modo que o entendimento dos fenômenos Físicos estudados em FMA podem ser 

mais facilmente compreendido pelo fato dos alunos já terem um domínio razoável 

das leis e teorias fundamentais da Física. Portanto, a atual estrutura curricular 

posicionando a disciplina de FMA no oitavo período e tendo como pré-requisitos às 

cadeiras de Física clássica e moderna favorecem um melhor aproveitamento do 

curso pelos alunos da licenciatura em Física da UFRN. Os licenciandos em Física da 

UFRN ao iniciar o oitavo período do curso também já pagaram as disciplinas de 

instrumentação para o ensino de Física I e II e, portanto, tiveram uma boa noção de 

diferentes estratégias de ensino aplicadas especificamente a Física.  

 

5.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE RESTRIÇÕES DA DISCIPLINA DE FMA  

 

Alguns parâmetros referentes à disciplina de FMA devem ser observados 

e levados em consideração para que possamos definir os seus objetivos gerais com 

razoabilidade, isto é, o seu projeto de ensino deve trazer uma proposta que seja 

efetivamente cumprido considerando as restrições da disciplina e não um 

documento que guarde similaridades com um obra de ficção científica. Os seguintes 

parâmetros foram identificados: 

- Carga horária da disciplina: A disciplina tem uma carga horária de 60 horas 

semestrais o que equivale a 4 aula/ semana, correspondendo a 15 encontros 

semestrais.  
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- Acesso a material bibliográfico: Um questionário aplicado com alunos que já 

cursaram a disciplina de FMA revelou que o acesso a material bibliográfico sobre os 

temas trabalhados nesta disciplina é considerado difícil. Podemos constatar através 

de nossa pesquisa que todas as obras destinadas especificamente a FMA são em 

língua inglesa, limitando o acesso dos alunos a estes livros por não terem uma 

proficiência em língua inglesa. Outro ponto que foi objeto de questionamento com os 

alunos que já cursaram esta disciplina foi sobre o nível de compreensão dos textos 

que eram empregados em FMA, isto é, se conseguiam entender com facilidade o 

texto indicado pelo professor, cerca de 40 % dos alunos revelaram que tinham 

dificuldade na compreensão do texto. Portanto, em relação ao quesito material 

bibliográfico para a disciplina de FMA, a falta de bons livros sobre Física do Meio 

Ambiente em língua portuguesa é um elemento restritivo da disciplina.  

5.6 DELIMITAÇÃO DAS TAREFAS OU AÇÕES MAIS GERAIS QUE O 

LICENCIADO DEVE REALIZAR APLICANDO OS CONHECIMENTOS DE FMA  
 

Após o licenciando ter cursado a disciplina de FMA espera-se que durante 

a sua atuação profissional este professor de Física possa utilizar o conhecimento 

adquirido nesta disciplina para: 

- Elaborar programas de ensino que contemple as temáticas ambientais; 

- Elaborar unidades didáticas voltadas para ensinar conceitos, leis e teorias de 

Física tendo como tema estruturante assuntos abordados em Física do Meio 

Ambiente; 

- Elaborar material didático para uso durante suas aulas no ensino médio adequado 

à estratégia de ensino que será empregada; 

- Realizar a transposição didática entre o conhecimento acadêmico e conhecimento 

escolar de forma adequada, levando em consideração o contexto e a realidade 

social de seus alunos; 

- Utilizar estratégias de ensino específicas, testadas em condições reais, para 

desenvolver habilidades específicas. 

5.7 FORMULAÇÃO DOS OBJETIVOS GERAIS PARA A DISCIPLINA FÍSICA E 

MEIO AMBIENTE 

 

Os objetivos gerais para o novo programa de FMA serão definidos a partir 

do vínculo desta disciplina com as tarefas que um futuro professor de Física irá 
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exercer durante a sua atuação profissional. Contudo, devemos estar atentos aos 

obstáculos já bem conhecidos dos pesquisadores e que impedem o 

desenvolvimento de um ensino de melhor qualidade no Ensino Médio. Segundo 

Carrasco et al. (2008)  este obstáculos estão relacionados a  uma falta de integração 

entre os princípios estudados nos cursos de educação com a prática docente na 

qual o professor deve ensinar alguns conteúdos científicos. Os mesmos 

pesquisadores propõem uma solução para este obstáculo e propõem que:  

 

[...] é necessário que os métodos de ensino sejam tratados em um mesmo 
contexto que vão sendo estudados, para que os futuros professores possam 
adaptar as estratégias docentes ao ensino de sua matéria. A didática 
específica pode ter precisamente este papel integrador, que permita superar 
este problema, sempre que reunir uma série de características como: 
 
1. Dirigida à construção de um corpo de conhecimentos capaz de integrar 
de forma coerente os resultados de investigação em torno dos principais 
problemas concretos que permeiam o processo de ensino e aprendizagem 
da disciplina; 
2. Planejada para a mudança didática do pensamento e comportamento 
docente espontâneo; 
3. Orientada a favorecer a vivencia de propostas inovadoras e a uma 
reflexão didática explicita; 
 4. Desenhada para iniciar o professor em formação em investigação e 
inovações educativas; 
5. Concebida em íntima conexão com as práticas docentes como núcleo 
integrador dos distintos aspectos da formação docente. (CARRASCO et al., 
2008). 

 

Portanto, a disciplina de FMA pode contribuir de forma mais significativa 

aos anseios de uma formação docente atual se for planejada e pensada segundo o 

seu papel integrador, isto é, contemplando aspectos relacionados à sua didática 

específica como os apontados acima pelos pesquisadores.  

 Para um profissional ligado ao Ensino de Física podemos citar algumas 

tarefas básicas que estão vinculadas à sua profissão: 

1- Elaborar programas de ensino; 

2- Elaborar planos de aula; 

3- Elaborar experimentos didáticos; 

4- Ensinar Física segundo diferentes estratégias de ensino; 

5- Organizar o processo de ensino; 

6- Conhecer os documentos que regem a profissão; 

7- Dominar um sólido conhecimento das teorias de ensino, didática geral e didática 

específica.  
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Observando as tarefas acima podemos “sentir” a ausência de várias 

outras essências a um professor no seu dia-a-dia como avaliar o aluno, aplicar 

metodologia de ensino, dentre muitas outras.  

A Tabela 5.1 traz um conjunto de objetivos gerais definidos para a 

disciplina de Física e Meio Ambiente. 

 

Objetivos Gerais para FMA 
Vínculo com as Tarefas 

Básicas desempenhadas por 
um licenciado em Física 

A. Elaborar programas de ensino inovador para o 

Ensino de Física tendo como tema estruturante 

as temáticas de Física do Meio Ambiente; 

- Elaborar programas de ensino; 

- Organizar o processo de ensino; 

- Conhecer os documentos que regem 

a profissão; 

- Dominar um sólido conhecimento das 

teorias de ensino, didática geral e 

didática específica.  

B. Realizar de modo eficaz a transposição didática 

de conhecimentos acadêmicos em Física do 

Meio Ambiente para o nível de ensino que irá 

atuar; 

- Elaborar planos de aula; 

- Dominar um sólido conhecimento das 

teorias de ensino, didática geral e 

didática específica; 

- Organizar o processo de ensino; 

- Conhecer os documentos que regem 

a profissão; 

C. Elaborar material didático que tenha por objetivo 

levar seus alunos a uma postura que analise 

criticamente os impactos que a descoberta 

científica e tecnologia traz para a sociedade e os 

seus pontos positivos e negativos para o Meio 

Ambiente; 

- Elaborar experimentos didáticos; 

- Ensinar Física segundo diferentes 

estratégias de ensino; 

- Dominar um sólido conhecimento das 

teorias de ensino, didática geral e 

didática específica; 

D. Conhecer os principais problemas concretos que 

permeiam o processo de ensino e aprendizagem 

dos temas tratados na disciplina de FMA; 

- Dominar um sólido conhecimento das 

teorias de ensino, didática geral e 

didática específica.  

 

E. Elaborar planos de aula dedicados as temáticas 

que, devido desinformação, podem causar 

grande comoção social, como é o caso do uso e 

aplicações da tecnologia nuclear, os abalos 

- Elaborar planos de aula; 

- Dominar um sólido conhecimento das 

teorias de ensino, didática geral e 

didática específica; 
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sísmicos na litosfera e os fenômenos ligados à 

atividade solar; 

- Organizar o processo de ensino; 

- Conhecer os documentos que regem 

a profissão; 

F. Conhecer diferentes estratégias de ensino já 

aplicadas a temas de FMA em um contexto real 

de ensino e aprendizagem; 

-Dominar um sólido conhecimento das 

teorias de ensino, didática geral e 

didática específica.  

Tabela 5.1- Definição dos objetivos gerais para FMA. 
 

Os objetivos gerais para FMA foram definidos de modo que esta 

disciplina possa atender algumas das necessidades dos nossos professores de 

Física do Ensino Médio atualmente, principalmente aquelas indicadas por Carrasco 

et al. (2008) e já citadas anteriormente. Outra preocupação nossa foi estabelecer 

objetivos que estejam diretamente vinculados ao perfil profissional de um licenciado 

em Física, isto é, os objetivos gerais de FMA estão relacionados com as tarefas 

básicas que um licenciado executa no seu dia-a-dia.  

 

5.8 DESENHO DA DISCIPLINA DE FMA 

 

O desenho da disciplina segundo o pesquisador Arruda (2010, p.43)  

“...constitui a etapa mais externa do processo de elaboração de um curso,  nele se 

configura a concepção do curso e o modelo de educando que se deseja formar, em 

concordância com os objetivos do ensino.” Portanto, definido os nossos objetivos 

gerais de ensino para FMA, nossa atenção se volta, agora, para outros elementos 

estruturais do programa de ensino desta disciplina.  Para a disciplina de FMA 

estamos propondo a estruturação de seus conteúdos segundo o modelo sistêmico 

estrutural-funcional, esperamos que a partir de uma estruturação sistêmica o 

problema de sobrecarga de conteúdos no programa da disciplina de FMA seja 

contornado, pois segundo Nuñez (2009) com a aplicação do enfoque sistêmico 

“...evita-se a sobrecarga de conteúdos no programa da disciplina, enquanto a 

capacidade informacional não diminui, pelo contrário, aumenta...”. 

Os elementos estruturais que farão parte do desenho da disciplina de 

FMA foram propostos por Arruda (2010) e estão em consonância com os 

pressupostos do modelo estrutural-funcional e são os seguintes: 
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1) Objeto de estudo: Esta ligado as definições dadas pelo paradigma científico 

atual dos problemas a serem investigados e a sua correspondência com o 

projeto político pedagógico do curso; 

2) Objetivos educativos: São dirigidos à transformação do estudante em um 

cidadão com padrões educativos desejáveis pela nossa sociedade e que tenham 

reflexos sobre as condutas em seu aspecto profissional, filosófico, político, 

ideológico, ético, de valores e de preservação da natureza (ARRUDA, 2010); 

3) Objetivos instrutivos: Estão direcionados ao processo de ensino- 

aprendizagem do estudante, e fazem parte da estrutura curricular e das 

disciplinas em que são relacionados os seguintes elementos: sistema de 

conhecimentos, sistema de habilidades, nível de assimilação e de profundidade, 

correspondência com o nível de sistematicidade e tempo para seu cumprimento 

(ARRUDA, 2010); 

4) Conteúdo: É a parte do objeto de estudo na qual se define o sistema de 

conhecimentos e de habilidades e se especifica quais são os conhecimentos 

essenciais a partir dos quais os estudantes desenvolvem todos os 

conhecimentos, atitudes, valores e as habilidades previstas (ARRUDA, 2010); 

5) Metodologia: Corresponde a descrição do processo de aprendizagem que será 

aplicado para que os objetivos instrutivos e educativos sejam alcançados pela 

disciplina;  

6) Tarefas de estudo: Corresponde às tarefas cuja resolução requeira dos 

estudantes a experimentação com o material de estudo. Essas tarefas são a 

base para que os estudantes possam concretizar tais atividades (ARRUDA, 

2010); 

7) Avaliação: Avaliação permite determinar se o estudante assimilou (e o quanto 

assimilou) o procedimento geral de solução da tarefa de estudo dada e de suas 

múltiplas modificações (ARRUDA, 2010); 

8) Bibliografia. 

 

Para Arruda (2010) o programa da disciplina também deve contemplar os seguintes 

aspectos: 

- Estabelecer a coerência entre currículo e a disciplina; 
- Estimar o tempo suficiente para garantir a assimilação do conteúdo pelos 
estudantes; 
- Garantir aos estudantes a condição de sujeitos ativos de sua 
aprendizagem, dando significação à sua participação nesse processo;  
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- Proporcionar meios para que os estudantes sejam capazes de 
desenvolver ações que lhes permitam extrair do material estudado o 
princípio substancial do objeto proposto e reproduzi-lo em modelos, para 
estudar suas propriedades. 
 

Portanto, o programa da disciplina deve ser visto como um documento 

que mantém uma coerência com o currículo proposto e que possibilite ao aluno 

compreender os aspectos didáticos-pedagógicos envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem da disciplina.   

 

5.9 ELABORAÇÂO DO PROGRAMA DA DISCIPLINA DE FMA 

 

O programa da disciplina pode ser visto como o elemento material que 

direciona todo o processo de ensino-aprendizagem para que os objetivos propostos 

sejam alcançados. Para Arruda (2010) “O programa da disciplina constitui uma 

referencia das ações do professor dirigidas para o alcance dos objetivos da 

disciplina”.  

A análise de programas de disciplina podem nos revelar vários elementos 

ligados às convicções filosóficas, políticas, sociológicas e educativas de quem os 

elaborou e corresponde um documento fundamental do educador demonstrando o 

seu profissionalismo e seriedade com os elementos que compõem o processo 

formativo. Outro importante aspecto dos programas de disciplina é o seu valor como 

elemento histórico, principalmente para historiadores e pesquisadores na área de 

ensino.  

Tendo como base para a orientação de conteúdos de FMA o método 

sistêmico estrutural-funcional nosso programa de ensino para esta disciplina está a 

seguir descrito. 

 

1. Componente Curricular: Física do Meio Ambiente; 

2. Público alvo: Licenciatura em Física; 

3. Semestre letivo da estrutura curricular da licenciatura: Oitavo; 

4. Carga Horária: 60 horas; 

5. Objeto de Estudo:  
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Estudar as relações entre Física e Meio Ambiente e de que forma as mesmas 

podem ser exploradas, em situações de ensino, de modo a contribuir para a 

educação ambiental de nossos estudantes. 

 

6. Objetivos Educativos:  

A. Contribuir para uma formação universitária comprometida com as causas 

Ambientais nos mais variados aspectos: políticos, econômicos, científicos e 

sociais; 

B. Contribuir para uma formação científica que possibilite analisar os problemas 

ambientais sob um ponto de técnico, sem se deixar levar pelo sentimentalismo e 

o sensacionalismo estimulado pela mídia; 

C. Contribuir para a formação de cidadãos comprometidos com a educação 

ambiental e sua importância enquanto agente multiplicador de conhecimentos e 

de formação de opinião. 

7. Objetivos Instrutivos:  

Os objetivos instrutivos para FMA foram definidos a partir dos objetivos 

gerais. O Quadro 5.5 traz os objetivos instrutivos em termos de habilidades gerais de 

FMA.  

Habilidades Gerais 

A. Elaborar programas de ensino inovador para o Ensino de Física tendo como tema 
estruturante as temáticas de Física do Meio Ambiente; 

B. Realizar de modo eficaz a transposição didática de conhecimentos acadêmicos em Física 
do Meio Ambiente para o nível de ensino que irá atuar; 

C. Elaborar material didático que tenha por objetivo levar seus alunos a uma postura que 
analise criticamente os impactos que a descoberta científica e tecnologia trazem para a 
sociedade e os seus pontos positivos e negativos para o Meio Ambiente; 

D. Conhecer os principais problemas concretos que permeiam o processo de ensino e 
aprendizagem dos temas tratados na disciplina de FMA; 

E. Elaborar planos de aula dedicados as temáticas que, devido desinformação, podem causar 
grande comoção social, como é o caso do uso e aplicações da tecnologia nuclear, os abalos 
sísmicos na litosfera e os fenômenos ligados à atividade solar; 

F. Conhecer diferentes estratégias de ensino já aplicadas a temas de FMA em um contexto 
real de ensino e aprendizagem. 

Quadro 5.5 - Objetivos instrutivos de FMA em termos de habilidades Gerais.  
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8. Conteúdos (sistema de conhecimentos e de habilidades específicas): 

 

A definição dos conteúdos está diretamente relacionada com as 

habilidades. Para Arruda (2010, p. 46), citando Talízina (1984): 

 

[...] a definição do conteúdo de uma disciplina está dada pela necessidade 
de integração entre os conhecimentos e as habilidades. Como toda 
habilidade inclui ou contém um conhecimento, é correto falar em linguagem 
das habilidades; ao mesmo tempo, toda habilidade está vinculada à solução 
de tarefas concretas. Em consequência, quando se utiliza a linguagem das 
habilidades e se parte delas, é possível selecionar os conhecimentos 
necessários para concretizá-las. 

 

Portanto, a definição dos conteúdos parte, inicialmente, pela 

compreensão das habilidades necessárias para a solução de tarefas concretas e, a 

partir daí, verificar quais seriam os conhecimentos necessários para o 

desenvolvimento destas habilidades.  

A partir da análise dos principais temas que relacionam Física e Meio 

Ambiente (Capítulo 3- metolodologia de análise dos livros didáticos de Física) em 

trabalhos acadêmicos e também pela análise dos livros didáticos de Física para o 

Ensino Médio (Capítulo 4- análise dos livros didáticos de Física) estabelecemos os 

conteúdos necessários para um curso de FMA. Os conteúdos de aprendizagem 

foram separados em unidades didáticas para fins de organização da disciplina. 

Dividimos o curso de Física do Meio Ambiente no novo programa de ensino proposto 

em 6 unidades didáticas. Na Tabela 5.2 indicamos as unidades didáticas e os 

respectivos conteúdos conceituais e habilidades específicas que serão 

desenvolvidas em cada uma das unidades propostas. 
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Unidade 1- O Estudo do Sol e sua Interação com o Planeta Terra 

Conceitos Habilidades específicas 

1. O estudo do Sol; 
    1.1 Características Físicas e Químicas; 
    1.2 Estrutura solar interna e atmosfera 

solar; 
 
2. Atividade solar; 
    2.1 Manchas solares; 
    2.2 Emissão de massa coronal (CME); 
    2.3 Explosões solares (Flares); 
    2.4 Proeminências; 
 
3. Interações Sol-Terra (clima espacial); 
    3.1 Vento solar; 
    3.2 Magnetosfera terrestre; 
     3.3 Formação das Auroras austrais e        

boreais da Terra. 

 Analisar a importância das manchas solares 
para compreensão dos mecanismos 
associados à atividade solar; 

 Analisar e interpretar dados reais de 
satélites de exploração solar referentes ao 
fenômeno de emissão de massa coronal; 

 Interpretar gráficos referentes aos 
fenômenos das manchas solares; 

 Calcular parâmetros físicos relacionados à 
atividade solar; 

 Investigar os possíveis efeitos da alta 
atividade solar sobre os equipamentos 
tecnológicos que oferecem conforto à 
sociedade moderna; 

 Analisar a importância do Sol para a vida em 
nosso planeta e as propriedades da Terra 
que são vaforáveis à vida. 

Unidade 2- O estudo do planeta Terra 

Conceitos Habilidades específicas 

1. O estudo da Terra; 
1.1 Características Físicas e Químicas; 

  1.2 Estrutura Terrestre (interna e externa); 
 
2. Teorias de formação da Terra; 

 
3. A atmosfera terrestre e a vida; 

3.1 Divisão da atmosfera; 
3.2 Propriedades das camadas da 
atmosfera; 
 

 4.  Eletricidade atmosférica; 
 5.  A camada de ozônio;  
 6.  A hidrosfera terrestre e a vida; 
 7.  O ciclo hidrológico da água; 
8. A litosfera terrestre e a vida; 
9. A biosfera terrestre e o surgimento da 

vida. 

 Identificar as principais características físicas 
e químicas de nosso planeta; 

 Analisar a estrutura terrestre a partir de 
teorias de sua formação; 

 Interpretar gráficos referentes à parâmetros 
físicos e químicos de nossa atmosfera; 

 Calcular parâmetros físicos relacionados à 
nossa atmosfera; 

 Analisar os efeitos antropogênicos e 
geogênicos das mudanças climáticas globais 
a partir de dados científicos confiáveis. 

 

Unidade 3- Fontes de energia 

Conceitos Habilidades específicas 

1. Fontes de Energia; 
2. Fontes Renováveis de Energia; 
3. Fontes não renováveis de energia; 
4. Impactos ambientais gerados pela 

geração de energia; 
5. Desenvolvimento do país e a carência de 

recursos energéticos. 

 Identificar fonte renováveis e não renováveis  
de geração de energia; 

 Analisar os impactos gerados no meio 
ambiente pela geração de energia; 

 Analisar e posicionar-ser diante de situações 
de interesse local e nacional que tragam 
desenvolvimento e progresso, mas ao 
mesmo tempo causam grande impacto 
ambiental. 
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Unidade 4- Uso e aplicações da tecnologia nuclear 

Conceitos Habilidades específicas 

1. Uso e aplicações da tecnologia Nuclear; 

2. Geração de Energia Nuclear; 

3. O lixo nuclear; 

4. Aplicações da tecnologia nuclear na área 

de saúde; 

5. Efeitos biológicos da radiação ionizante; 

6. Acidentes nucleares e seus impactos 

ambientais. 

 

 Identificar as aplicações da tecnologia 

nuclear em nossa sociedade sob o ponto de 

vista pacífico e seus usos bélicos; 

  Analisar e debater a questão do lixo nuclear 

em nossa sociedade; 

 Compreender a importância da tecnologia 

nuclear nas áreas de diagnóstico e terapia 

na medicina; 

 Discutir os efeitos biológicos da radiação nos 

seres vivos; 

 Identificar, analisar e discutir o acidente de 

nuclear de Goiânia e seus reflexos nas 

decisões sociais referentes ao uso da 

tecnologia nuclear. 

 

Unidade 5- Sismicidade terrestre 

Conceitos Habilidades específicas 

1. Geração de tremores; 

2. Escalas sísmicas; 

3. Reflexos dos abalos sobre a sociedade; 

4. Geração de tsunamis. 

 Analisar historicamente os terremotos de 

João Câmara e seus reflexos na 

comunidade local; 

 Explicar a geração de abalos sísmicos; 

Interpretar os abalos sísmicos segundo as 

principias escalas de intensidade utilizadas. 

Unidade 6- Física e sociedade 

Conceitos Habilidades específicas 

1.  Física e Sociedade; 

1.1Desenvolvimento científico e 

tecnológico e seus impactos sobre o 

meio ambiente; 

2. Definindo Meio Ambiente; 

3. Desenvolvimento sustentável e a Física; 

4. Poluição ambiental; 

4.1Poluição sonora; 

4.2 Poluição atmosférica. 

 Explicar a importância da Física para o 
desenvolvimento social através da melhoria 
na qualidade de vida proporcionada pelo seu 
desenvolvimento; 

 Analisar a cadeia de produção de bens de 
consumo identificando os impactos sobre o 
meio ambiente durante a sua manufatura e 
de que forma contornar essa situação; 

 Analisar os pressupostos da política de 
desenvolvimento sustentável e suas 
relações com as leis de conservação da 
Física; 

 Identificar propostas de intervenção 
ambiental que visem mitigar problemas com 
poluição ambiental em nossa comunidade. 

Tabela 5.2 - Detalhamento dos conteúdos e das habilidades específicas 
associadas para a disciplina de FMA no novo Programa de Ensino.   
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A Figura 5.1 ilustra a relação dos conteúdos de FMA com o desenvolvimento das 

habilidades gerais (objetivos instrutivos) proposta para esta disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.1- Relação dos conteúdos de FMA com as respectivas habilidades 
gerais propostas. 

(HABILIDADE A) 
Elaborar programas de ensino inovador para o 
Ensino de Física tendo como tema estruturante as 
temáticas de Física do Meio Ambiente. 

 

 

Habilidades Gerais para a Disciplina de Física do Meio Ambiente 

(HABILIDADE B) 
Realizar de modo eficaz a transposição didática de 
conhecimentos acadêmicos em Física do Meio 
Ambiente para o nível de ensino que irá atuar. 

 
(HABILIDADE C) 

Elaborar material didático que tenha por objetivo 
levar seus alunos a uma postura que analise 
criticamente os impactos que a descoberta 
científica e tecnologia traz para a sociedade e os 
seus pontos positivos e negativos para o Meio 
Ambiente. 

(HABILIDADE D) 
Conhecer os principais problemas concretos que 
permeiam o processo de ensino e aprendizagem 
dos temas tratados na disciplina de FMA. 

 
(HABILIDADE E) 

Elaborar planos de aula dedicados às temáticas 
que, devido desinformação, podem causar grande 
comoção social, como é o caso do uso e 
aplicações da tecnologia nuclear, os abalos 
sísmicos na litosfera e os fenômenos ligados à 
atividade solar. 

(HABILIDADE F) 
Conhecer e aplicar diferentes estratégias de 
ensino já aplicadas a temas de FMA em um 
contexto real de ensino e aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de conhecimentos 

essenciais para o 

desenvolvimento das 

habilidades gerais de FMA. 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE: 1,2,3,4,5,6 

UNIDADE: 1,2,3,4,5,6 

UNIDADES: 1,2,3,4,5,6 

UNIDADES: 1,2,3,4,5,6 

UNIDADES: 1,4,5 

UNIDADES: 1,2,3,4,5,6 

Habilidades vinculadas ao perfil ou modelo 

profissional 
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9. Metodologia 

 
O nosso programa de ensino foi pensado no sentido de introduzir 

conteúdos de didática específica ao longo da disciplina, isto é, familiarizar os 

professores em formação com investigação e inovação didáticas voltadas para o 

ensino de temas que envolvam a conexão entre Física e Meio Ambiente. Os 

conteúdos de didática específica são essenciais para enfrentar os problemas 

concretos típicos de ensino e aprendizagem nas disciplinas (CARRASCO et al., 

2008). Segundo Carrasco et al. (2008): 

 

[...] a falta de integração entre os princípios teóricos estudados nos cursos 
de educação com a prática docente, na qual o professor deve introduzir 
determinados conteúdos científicos, constituem, desde a muito tempo, um 
dos principais obstáculos para o desenvolvimento em um ensino de melhor 
qualidade. 
Para poder abordar este problema, é necessário que os métodos de ensino 
sejam tratados em um mesmo contexto que são estudados, para que os 
futuros professores possam adaptar as estratégias docentes ao ensino de 
sua matéria. A didática específica pode ter precisamente este papel 
integrador, que permite superar os problemas [...]  

 

Portanto, o papel da didática específica deve ser explorado dentro de uma 

disciplina como FMA, levando os licenciandos a refletirem sobre as linhas de 

investigação que correlaciona Física e Meio Ambiente, conhecer diferentes 

estratégias metodológicas já aplicadas em um contexto real de ensino, discutir os 

principais problemas de pesquisa de FMA em um contexto de ensino-aprendizagem, 

dentre outros.     

 Os possíveis conteúdos de didática da ciência essenciais para o 

professor de ciências do Ensino Médio em formação e que devem ser tratados 

dentro de uma disciplina são citados por Carrasco et al. (2008):  

 

1. Natureza da ciência e características essenciais do trabalho científico: 

As práticas de laboratório têm de permitir os estudantes a familiaridades 

com a metodologia científica e servir de “fio condutor” para a discussão em torno dos 

aspectos que envolvem o método científico como, por exemplo, as ideias simplistas 

e deformadas a respeito do trabalho científico.  
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2. O papel educativo das práticas de laboratório: 

Análise crítica dos trabalhos que apresentam exclusivamente como uma 

receita (imagem rígida e algorítmica da ciência), mostrando como é possível sua 

transformação, de modo que, se convertam em atividades verdadeiramente 

coerentes com a metodologia cientifica e, portanto, contribuam para motivar a 

aprendizagem das ciências.  

As aulas de laboratório também devem ser destinadas ao desenho e 

elaboração de produtos tecnocientíficos a partir de materiais de fácil acesso e como 

repostas a problemas de interesse.  

 

3. A resolução de problemas de lápis e papel: 

A estratégia de resolução de problemas constituem, desde a muito tempo, 

uma das principais linhas de investigação na didática das ciências (CARRASCO et 

al. , 2008).  A grande importância que os professores concedem a resolução de 

problemas e a forma como são empregados, principalmente como uma atividade 

fundamental para avaliar conhecimentos, constitui um dos problemas chaves na 

aprendizagem de Física e onde se dá um dos maiores índices de fracasso entre 

nossos alunos (CARRASCO et al. , 2008). 

O fracasso de nossos alunos na resolução de problemas deve ser 

analisado de modo a identificar as causas e procurar novas estratégias de ensino 

para minimizá-lo. 

 

4. A aprendizagem dos conhecimentos teóricos:  

O estudo de ideias alternativas que afetam os conceitos científicos de 

campos de conhecimento distintos, a análise de como se originaram, a sua 

persistência e as implicações que este estudo tem sobre distintos modelos e 

estratégias de ensino (CARRASC et al., 2008).  

 

5. As relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente (CTSA): 

A integração, de forma funcional, das relações CTSA no currículo 

contribui para elaborar uma imagem da ciência e do trabalho cientifico mais 

adequado sobre a realidade que nos cerca. Por outro lado ajuda a formar cidadãos 

científica e tecnologicamente alfabetizados, capazes de se posicionar criticamente e 
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de forma responsável ao deparar como, por exemplo, com os problemas ambientais 

gerados pelo uso de determinada tecnologia (CARRASCO et al., 2008); 

 

6. As atitudes dos alunos perante a ciência e sua aprendizagem: 

 O interesse de muitos estudantes pelas ciências diminui notoriamente e 

regularmente ao longo do período de escolarização. A gravidade deste problema é 

tamanha que as atitudes dos alunos diante da ciência e sua aprendizagem é 

atualmente uma das grandes linhas de investigação em didática (CARRASCO et al., 

2008). 

Diante desta constatação baseada em investigação científica, Carrasco et 

al. (2008) indica que uma tarefa essencial ao professor seria a preparação de 

materiais e projetos de trabalho capazes de melhorar a atitude do alunos perante a 

ciência, apresentando conteúdos menos abstratos e mais próximos da realidade e 

do contexto dos alunos.  

 

7. A avaliação como instrumento de aprendizagem: 

Os métodos de avaliação empregados hoje em dia afetam profundamente 

não só a quantidade e qualidade de aprendizagem dos alunos, como também suas 

características afetivas e concretamente o seu interesse perante a ciência e sua 

aprendizagem (CARRASCO et al. , 2008). 

O processo avaliativo deve levar o professor a uma reflexão sobre o seu 

papel na aprendizagem, as características que deveria ter o processo avaliativo e 

como se concretizam em sala de aula, o problema das qualificações dos alunos, a 

avaliação do processo docente, etc.  

A disciplina de FMA também deve familiarizar os alunos com novas 

tecnologias (TIC) como, por exemplo, softwares de simulação e animação, voltadas 

para a aprendizagem de temas específicos de FMA.  

Ao longo da disciplina serão desenvolvidas atividades experimentais 

como, por exemplo, oficinas relacionadas aos temas de FMA, com objetivos de 

desenvolver habilidades manuais nos licenciandos e discutir o potencial didático do 

experimento. O desenvolvimento de atividades experimentais em um contexto de 

formação inicial contribui para a discussão em torno do uso do material concreto e 

sua importância para a compreensão dos conceitos e fenômenos da Física. 

Também contribui para que o licenciando tenha um primeiro contato com atividades 
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experimentais que, possivelmente, irá utilizar em sala de aula num futuro próximo e 

desenvolva uma maior segurança durante a reprodução do experimento em um 

contexto real de ensino.  

   

10. Avaliação  

  
As atividades avaliativas em FMA devem ser elaboradas para que os 

licenciandos a partir do domínio do conhecimento teórico possam demonstrar sua 

capacidade de resolver situações-problemas típicos de sua atuação profissional. As 

formas de avaliar o domínio do conhecimento são inúmeras, mas é importante que 

estas estejam relacionadas com o tipo de atividade ou de procedimentos vinculados 

à atuação profissional do dia-a-dia de um professor. É importante que as atividades 

avaliativas sejam estabelecidas de forma contínua e que sejam capazes de 

demonstrar que o licenciando tem um domínio do conhecimento e dos 

procedimentos necessários para desempenhar tarefas típicas de um professor de 

Física. Neste sentido várias atividades podem ser propostas, tais como:   

 

1. Elaboração de um plano de aula com algum tema específico de FMA; 

2. Adaptação de algum texto sobre temas de FMA para ser usado no Ensino 

Médio; 

3. Elaboração de experimentos para facilitar a compreensão de conceitos e 

procedimentos em FMA; 

4.  Ministrar uma aula sobre determinado tema de FMA segundo estratégia de 

ensino específica; 

5. Elaboração de material didático específico para se ensinar temas de FMA; 

6. Elaborar critérios avaliativos de livros didáticos para a Física que abordam 

temas de FMA; 

7. Pesquisa e desenvolvimento de objetos educacionais voltados para o ensino 

de FMA; 

8. Elaboração de pequenos filmes para auxiliar na aprendizagem de temas 

relacionados à Física e Meio Ambiente; 

9. Prova escrita (objetiva ou subjetiva). 
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Para cada uma dessas atividades propostas o docente da disciplina pode usar 

alguns dos critérios avaliativos sugeridos no Quadro 5.6 e que estão vinculados aos 

objetivos instrutivos propostos para o novo programa de ensino de FMA. Outros 

critérios avaliativos podem ser propostos especificamente para uma dada atividade 

sugerida pelo professor, tornando o processo avaliativo mais claro para os alunos.  

 

HABILIDADES GERAIS DE FMA 

A. Elaborar programas de ensino inovador para o Ensino de Física tendo como tema 

estruturante as temáticas de Física do Meio Ambiente; 

Critérios Avaliativos 

A.1 Compreende que as descobertas científicas trouxeram conforto e bem estar para nossa 
sociedade, e que a natureza paga um preço alto para proporcionar esse mesmo bem estar, daí 
a relevância da educação ambiental em todos os níveis de ensino; 

A.2 Trata as temáticas de Física e Meio ambiente com relevância nas propostas curriculares e 
nos planos de aula; 

A.3 Analisa e reflete sobre a importância da relação da Física e Meio Ambiente ser trabalhada 

no Ensino Médio. 

B. Realizar de modo eficaz a transposição didática de conhecimentos acadêmicos em Física do 

Meio Ambiente para o nível de ensino que irá atuar; 

Critérios Avaliativos 

B.1 As transposições didáticas efetuadas estão num nível de compreensão para alunos do 

Ensino Médio; 

B.2 Os temas trabalhados podem ser explorados de forma interdisciplinar por professores de 

outras disciplinas do Ensino Médio; 

B.3 O material didático elaborado contribui para aproximar o conhecimento acadêmico da 
comunidade em geral contribuindo para o direito à informação; 

B.4 As questões ambientais são relevantes para a formação de cidadãos críticos e atuantes nos 

grandes debates de sua comunidade. 

C. Elaborar material didático que tenha por objetivo levar seus alunos a uma postura que 

analise criticamente os impactos que a descoberta científica e tecnologia traz para a sociedade 

e os seus pontos positivos e negativos para o Meio Ambiente; 

Critérios Avaliativos 

C.1 Aborda os pontos positivos e negativos ligados ao desenvolvimento científico e tecnológico 

sobre o Meio Ambiente no material didático desenvolvido; 

C.2 O material didático elaborado usa uma estratégia de ensino que contribui para o 

desenvolvimento da habilidade leitora, a análise e o debate; 

C.3 O conceito de desenvolvimento sustentável é abordado e discutido ao longo do material 
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elaborado. 

D. Conhecer os principais problemas concretos que permeiam o processo de ensino e 

aprendizagem dos temas tratados na disciplina de FMA; 

Critérios Avaliativos 

D.1 As pesquisas que envolvem temas ambientais no ensino de Física são conhecidos; 

D.2 A controvérsia entre progresso da nação e o custo ambiental é estimulado nos planos de 

aula através de atividades que estimulem o debate; 

E. Elaborar planos de aula dedicados às temáticas que, devido desinformação, podem causar 

grande comoção social, como é o caso do uso e aplicações da tecnologia nuclear, os abalos 

sísmicos na litosfera e os fenômenos ligados à atividade solar; 

Critérios Avaliativos 

E.1 O material didático utilizado faz um resgate histórico do acidente de Goiânia e do acidente 
de Chernobyl como elementos motivacional para discutir os ricos associados à tecnologia 
nuclear. 

E.2 Os planos de aula abordam temas ligados ao uso da tecnologia nuclear e estimula a análise 

e o debate em torno de seus usos benéficos e maléficos para a sociedade; 

E.3 As temáticas ambientais ligadas à atividade solar e aos abalos sísmicos são abordadas de 
maneira que levem os alunos a uma postura crítica sobre esses fenômenos naturais e que 
sejam capazes de identificar informações na mídia consideradas sensacionalistas; 

E.4 Os planos de aula contribui para o  desenvolvimento da habilidade de tomada de decisão 

em casos emergenciais que envolvem o acionamento de órgãos governamentais nos casos de 

perigo eminente para a saúde coletiva, como é o caso de extravio e perda de fontes radioativas. 

F. Conhecer e aplicar diferentes estratégias de ensino já aplicadas a temas de FMA em um 

contexto real de ensino e aprendizagem; 

Critérios Avaliativos 

F.1 As diferentes estratégias de ensino aplicadas a temas de FMA são exploradas nos planos 
de aula elaborados; 

F.2 As pesquisas em torno de diferentes estratégias de ensino para FMA são conhecidas e 

exploradas.  

Quadro 5.6 - Habilidades Gerais para a disciplina de FMA e os respectivos critérios 
avaliativos.  

 

5.10 AS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ESSENCIAS PARA A DISCIPLINA DE 

FMA 

 
A disciplina de FMA por motivos didático-pedagógico foi dividida em 6 

unidades didáticas (Quadro 5.7), isto permitirá ao professor ministrante  uma melhor 

organização em relação ao ritmo de condução da disciplina. As habilidades gerais 

para FMA, usando uma linguagem mais próxima dos físicos, podem ser vistas como 
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um “núcleo” do programa de ensino da disciplina, sendo que este foi definido 

segundo à importância formativa da disciplina para o licenciando em Física 

atualmente, de modo que, deve-se evitar alterar o núcleo, salvo em propostas 

curriculares que visem modificar o público alvo da disciplina, neste caso um outro 

estudo e análise deverá ser feito para definir outras habilidades gerais segundo um 

outro perfil profissional, de modo a atender as necessidades da nova clientela.  

Uma das queixas constantes dos alunos de licenciatura em Física, 

observada durante a nossa pesquisa observacional da disciplina e no questionário, 

foi a falta de material didático em língua portuguesa que aborde, Física do Meio 

Ambiente. Pensando nisso fizemos uma coletânea de material didático escrito que 

pode ser perfeitamente utilizado ao longo da disciplina e que cobre todo o programa 

do sistema de conhecimentos definidos para FMA. O material selecionado aborda a 

maior parte dos conteúdos essenciais propostos por nós para a disciplina. Tivemos a 

preocupação e o cuidado em selecionar artigos científicos que abordem problemas 

em investigação e pesquisa didática voltada para temas de FMA e, desta forma, o 

professor possa discutir com seus alunos os principais problemas didático-

pedagógicos atuais relacionados com o ensino de Física do Meio Ambiente.  A maior 

parte do material apresentado podem ser utilizados no Ensino Médio, contanto que o 

professor tenha o cuidado de adaptar alguns deles à realidade de suas turmas. 

 

 
Unidade 1- O Estudo do Sol e sua Interação com o Planeta Terra (12 h/aula) 

A) Textuais: 
 

1. Os relatos históricos das manchas solares: um episódio para compreender o caráter 
dinâmico da ciência. Autor: Anderson Guimarães Guedes. 
Disponpivel em: https://sites.google.com/site/fisicadomeioambiente2/home 

 
2. Aprendendo sobre o Sol. Autor: M. Tavares. Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 

22, no. 1, Marco, 2000.   
Disponível em: http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/v22_78.pdf 
 

3. Metereologia Espacial. Autor: M. Tavares. Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 22, 
no. 4, Dezembro, 2000.  
Disponível em: http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/v22_496.pdf 
 

4. O vento solar e a atividade geomagnética. Autor: E. Costa Jr., F.J.R. Simões Jr., F.R. 
Cardoso e M.V. Alves. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 33, n. 4, 4301 (2011). 
Disponível em: http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/334301.pdf 
 

5. Magnetosferas Planetárias. Autor: E. Echer.Revista Brasileira  de Ensino de Física, v. 32, 
n. 2, 2301 (2010).  
Disponível em: http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/322301.pdf 
 

https://sites.google.com/site/fisicadomeioambiente2/home
http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/v22_78.pdf
http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/v22_496.pdf
http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/334301.pdf
http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/322301.pdf
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6. Introdução à Astronomia e Astrofísica – Capítulo-4. Autoria: Andre de Castro e outros. 
Instituto Espacial de Pesquisas Espaciais, INPE-7177-PUD/38, 2003; 

     Disponível em: http://staff.on.br/maia/Intr_Astron_eAstrof_Curso_do_INPE.pdf 
 

B) Vídeos: 

 
1. Tempestades Magnéticas. Série o Universo. The History Channel (THC).                 

Disponível em: http://www.youtube.com/ 
 

2. Segredos do Sol. Série o Universo. The History Channel (THC).                               
Disponível em: http://www.youtube.com/ 
 

3. O indomável Sol. Discovery na Escola. Discovery Channel.                                      
Disponível em: http://www.youtube.com/ 
 

4. O Sol. Discovery Channel.  
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=pMi1yPcreK0 

 

Unidade 2- O estudo do planeta Terra (10h/aula) 

 
A) Textuais: 

1. Discussões Acerca do Aquecimento Global: uma proposta CTS para abordar esse 
tema controverso em sala de aula. Autoria: Kátia Regina Cunha Flôr Vieira e Walter 
Antonio Bazzo. Ciência & Ensino, vol. 1, número especial, novembro de 2007.                    
Disponível em: http://www.ige.unicamp.br/ojs/index.php/cienciaeensino/article/view/155 
 

2. Elementos para inserir as questões ambientais em aulas de física: da prática baseada 
em temas à complexificação do conhecimento. Autores: Giselle Watanabe Caramello e 
Roseline Beatriz Strieder.                                                                                                   
Disponível em: http://www.revistasusp.sibi.usp.br/pdf/pea/v6n2/07.pdf  
 

3. Eletricidade Atmosférica e Fenômenos Correlatos. Autores: M. Tavares e M.A.M 
Santiago. Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 24, no. 4, Dezembro, 2002             
Disponível em: http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/v24_408.pdf 
 

4. Introdução à Eletrodinâmica Atmosférica. Autores: Odim Mendes Jr.. Revista Brasileira 
de Ensino de Física, vol. 24, no. 1, Março, 2002.                                                              
Disponível em: http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/v24_3.pdf 
 

5. A Física das tempestades e dos raios: questões e dúvidas frequentes. Autores: Marcelo 
M.F. Saba. Física na Escola, v. 2, n. 1, 2001.                                                                     
Disponível em: http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol2/Num1/raios.pdf 
 

6. O ozônio. Autores: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.                                                  
Disponível em: http://satelite.cptec.inpe.br/uv/ 
 

7. O que é radiação ultravioleta. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.                        
Disponível em: http://satelite.cptec.inpe.br/uv/ 
 

8. Radiação UV e saúde humana. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.                           
Disponível em: http://satelite.cptec.inpe.br/uv/ 
 

9. O que é índice ultravioleta (IUV). Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.                   
Disponível em: http://satelite.cptec.inpe.br/uv/ 
 

10. Uma mini-estação mereológica. Adenilson J. Chiquito, Reginaldo da Silva e Kleber Betini 
Vieira. Física na Escola, v. 6, n. 2, 2005.                                                                                      

http://staff.on.br/maia/Intr_Astron_eAstrof_Curso_do_INPE.pdf
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=pMi1yPcreK0
http://www.ige.unicamp.br/ojs/index.php/cienciaeensino/article/view/155
http://www.revistasusp.sibi.usp.br/pdf/pea/v6n2/07.pdf
http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/v24_408.pdf
http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/v24_3.pdf
http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol2/Num1/raios.pdf
http://satelite.cptec.inpe.br/uv/
http://satelite.cptec.inpe.br/uv/
http://satelite.cptec.inpe.br/uv/
http://satelite.cptec.inpe.br/uv/
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Disponível em: http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol6/Num2/a07.pdf 
 

11. Mudanças Climáticas: ensino fundamental e médio. Autores: Gilvan Sampaio de Oliveira, 
Neilton Fidelis da Silva, Rachel Henriques. Coleção Explorando o ensino ; v. 13, Brasília : 
MEC, SEB ; MCT ; AEB, 2009.                                                                                                  
Disponível em: http://www.aeb.gov.br/mini.php?secao=aebescola 

 
 
B) Vídeos:  

 
1. Construindo o planeta Terra. Autoria: Canal National Geographic.                                   

Disponível em: http://www.youtube.com/ 
 

2. O poder do planeta Terra: Oceanos. Autoria: BBC de Londres.                                                 
Disponível em: http://www.youtube.com/ 
 

3. O poder do planeta Terra: Atmosfera. Autoria: BBC de Londres.                                               
Disponível em: http://www.youtube.com/ 
 

4. O poder do planeta Terra: Terra rara. Autoria: BBC de Londres. 
Disponível em: http://www.youtube.com/ 
 

 

Unidade 3 - Fontes de energia (8 h/aula) 
 

A) Textuais: 

1. A Temática Ambiental e o Ensino de Física na Escola Média: Algumas Possibilidades 
de Desenvolver o Tema Produção de Energia Elétrica em Larga Escala em uma 
Situação de Ensino. Autores: Luciano Fernandes Silva e Luiz Marcelo de Carvalho. Revista 
Brasileira de Ensino de Física, vol. 24, no. 3, Setembro, 2002.                                          
Disponível em: http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/v24_342.pdf 
 

2. O aproveitamento da energia eólica. Autoria: F.R. Martins, R.A. Guarnieri e E.B. Pereira. 
Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 30, n. 1, 1304 (2008).                                               
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbef/v30n1/a05v30n1.pdf 
 

3. Levantamento dos recursos de energia solar no Brasil com o emprego de satélite 
geoestacionário - o Projeto Swera. Autores: Fernando Ramos Martins, Enio Bueno Pereira 
e Mariza Pereira de Souza Echer. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 26, n. 2, p. 145 - 
159, (2004); Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbef/v26n2/a10v26n2.pdf 
 

4. Concepçoes dos Estudantes sobre Radiações. Autores: Michely Prestes, Eliane 
Cappelletto, Arion de Castro Kurtz dos Santos. XI Encontro de Pesquisa em Ensino de 
Física – Curitiba – 2008. Disponível 
em:http://repositorio.furg.br:8080/jspui/bitstream/1/1042/1/Concep%C3%A7%C3%B5es%20
dos%20estudantes%20sobre%20radia%C3%A7%C3%B5es%20(no%20prelo).pdf 
 

5. Energia Nuclear. Comissão Nacional de Energia Nuclear.                                                   
Disponível em: http://www.cnen.gov.br/ensino/apostilas/energia.pdf  
 

6. Energia Nuclear Socialmente Aceitável como Solução Possível para a Demanda 
Energética Brasileira. Autores: JIMES VASCO MILANEZ, RICARDO DIAS ALMEIDA e 
FAUSTO SILVA DO CARMO. Revista Ciências do Ambiente On-Line Fevereiro, 2006 
Volume 2, Número 1;.                                                                                                        
Disponível em: http://sistemas.ib.unicamp.br/be310/index.php/be310/article/view/41: 
 
 
 , 2010. 

http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol6/Num2/a07.pdf
http://www.aeb.gov.br/mini.php?secao=aebescola
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/v24_342.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbef/v30n1/a05v30n1.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbef/v26n2/a10v26n2.pdf
http://repositorio.furg.br:8080/jspui/bitstream/1/1042/1/Concep%C3%A7%C3%B5es%20dos%20estudantes%20sobre%20radia%C3%A7%C3%B5es%20(no%20prelo).pdf
http://repositorio.furg.br:8080/jspui/bitstream/1/1042/1/Concep%C3%A7%C3%B5es%20dos%20estudantes%20sobre%20radia%C3%A7%C3%B5es%20(no%20prelo).pdf
http://www.cnen.gov.br/ensino/apostilas/energia.pdf
http://sistemas.ib.unicamp.br/be310/index.php/be310/article/view/41
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B) Vídeos: 
 
1. Como funciona a energia eólica. Auroria: HowStuffWorks. 

  Disponível em: http://www.youtube.com/ 
 

2. Como funciona as usinas hidrelétricas. Autoria: HowStuffWorks.                           
Disponível em: http://www.youtube.com/ 
 

3.  O desastre de Chernobyl. Autoria:Discovery Channel Brasil;  
 

4. Energia Nuclear. Autoria: Eletronuclear; 
 

5. Energia Nuclear no Brasil. Autoria: Globo News; 
 

Unidade 4- Uso e aplicações da tecnologia nuclear (10 h/ aula) 
A) Textuais: 

1. Quanta energia. Autores: Casa da Ciência. Centro Cultural de Ciência e Tecnologia da 
UFRJ, Comissão Nacional de Energia, 2010.                                                                        
Disponível em: http://www.casadaciencia.ufrj.br/exposicao/nuclear/files/QuantaEnergia.pdf 
 

2. Elaboração de Episódios de Ensino Tratando da Questão Nuclear: relações entre 
abordagens e conteúdos. Autores: Thirza Pavan Sorpreso, Maria José Pereira Monteiro de 
Almeida. XVIII Simpósio Nacional de Ensino de Física – SNEF 2009 – Vitória, ES. 
Disponível em:  
http://www.cienciamao.if.usp.br/dados/snef/_elaboracaodeepisodiosdee.trabalho.pdf 
 

3. A Linguagem dos Quadrinhos no Estudo da Radioatividade no Ensino Médio: o 
acidente como o césio-137 em Goiânia, 20 anos depois. Autores: Giovanni Grassi, Paulo 
Celso Ferrari. XVIII Simpósio Nacional de Ensino de Física – SNEF 2009 – Vitória, ES. 
Disponível em: 
http://www.cienciamao.if.usp.br/dados/snef/_alinguagemdosquadrinhosn_2.trabalho.pdf 
 

4. A energia nuclear e seus usos na sociedade. Autor: Odair Dias Gonçalves e Ivan Pedro 
Salati de Almeida. Ciência Hoje, vol. 37, nº 220. 
Disponível em: https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NZFp1cEVpMzdBZEU/edit 

 

5. Aplicações da Energia Nuclear. Comissão Nacional de Energia Nuclear.                                   
Disponível em: http://www.cnen.gov.br/ensino/apostilas/aplica.pdf 
 

6. História da Energia Nuclear. Comissão Nacional de Energia Nuclear.                                    
Disponível em: http://www.cnen.gov.br/ensino/apostilas/historia.pdf 
 

7. Programa de Integração CNEN. Comissão Nacional de Energia Nuclear.                                  
Disponível em: http://www.cnen.gov.br/ensino/apostilas/PIC.pdf 
 

8.  Radiações ionizantes e a vida. Comissão Nacional de Energia Nuclear.                              
Disponível em: http://www.cnen.gov.br/ensino/apostilas/rad_ion.pdf 
 

9. Radioatividade. Comissão Nacional de Energia Nuclear.  
Disponível em: http://www.cnen.gov.br/ensino/apostilas/radio.pdf 
 

10. Despertando Responsabilidade Social no Ensino Médio por Meio de Temáticas 
Associadas à Física Nuclear( Dissertação de Mestrado). Autor: Alcindo Mariano de 
Souza. 
Disponível em:  
https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NRkl1aWp0cDhWVUk/edit?usp=sharing 

 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=iaYkMFDYptM
https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NSEx1WlplRktXRXM/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=gunA4F8E79A
http://www.casadaciencia.ufrj.br/exposicao/nuclear/files/QuantaEnergia.pdf
http://www.cienciamao.if.usp.br/dados/snef/_elaboracaodeepisodiosdee.trabalho.pdf
http://www.cienciamao.if.usp.br/dados/snef/_alinguagemdosquadrinhosn_2.trabalho.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NZFp1cEVpMzdBZEU/edit
http://www.cnen.gov.br/ensino/apostilas/aplica.pdf
http://www.cnen.gov.br/ensino/apostilas/historia.pdf
http://www.cnen.gov.br/ensino/apostilas/PIC.pdf
http://www.cnen.gov.br/ensino/apostilas/rad_ion.pdf
http://www.cnen.gov.br/ensino/apostilas/radio.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NRkl1aWp0cDhWVUk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NRkl1aWp0cDhWVUk/edit?usp=sharing
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B) Vídeos: 

1.   O desastre de Chernobyl. Autoria: Discovery Channel Brasil.                                                    
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=iaYkMFDYptM 

 

2.  Linha direta: Césio-137.  TV Globo; 
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=kdC70RKqQWk 
 

Unidade 5- Sismicidade terrestre (8 h/aula) 

A) Textuais  

1. Tsunami:que onda é essa?. Autores: Marcus Lacerda Santos. Física na Escola, v. 6, n. 2, 
2005. 
Disponível em: http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol6/Num2/a04.pdf 

 

2.   Propagação das Ondas Marítimas e dos Tsunami. Autores: Fernando Lang da Silveira e  
Maria Cristina Varriale. Caderno Brasileiro de Ensino de Física.  V. 22, N. 2 p. 190-

215, 2005. 
Disponível em: http://www.if.ufrgs.br/~lang/Ondas_tsunami.pdf 

 
3.   Logaritmos e Terremotos: Aplicação da escala logarítmica nos abalos sísmicos. 

Autores: Cynthia Adeline Pinheiro Henrique; 

      Disponível em: https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NVHg3WnU2R0RYaW8/edit 

 

4.  Sismologia: Ondas sísmicas e o interior da Terra. Autor: Professor Manoel Souza  
D’Agrella Filho; 
Disponível em: https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NazdHeS1CdVhRUFk/edit 

 

5.   Ondas e Terremotos. Autor: Antonio Carlos F. Santos, Carlos Eduardo Aguiar. Instituto de 
Física, Universidade Federal do Rio de Janeiro; 

       Disponível em: https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NRG1RNXQ2RHBZT1U/edit?pli=1 

 

6.   Textos da IRIS (IRIS é um consorcio de centros universittários de pesquisa dedicados ao 
monitoramento do interior da Terra e sua exploração através da coleta e distribuição de 
dados geofísicos).   
 
No. 1. Watch Earthquakes as they Occur: An Introduction to the Seismic Monitor; 
 
No. 2. Why do Earthquakes Happen?; 
 
No. 3. How Often do Earthquakes Occur?; 
 
No. 4. Seismic Events of Special Interest; 
 
No. 5. Exploring the Earth Using Seismology; 
 
No. 6. How are Earthquakes Located?; 
 
No. 7. How Does a Seismometer Work?; 
 
Special One-Pager. Rapid Earthquake Viewer Activity: Did the Earth Shake Where You Live?. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=iaYkMFDYptM
http://www.youtube.com/watch?v=kdC70RKqQWk
http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol6/Num2/a04.pdf
http://www.if.ufrgs.br/~lang/Ondas_tsunami.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NVHg3WnU2R0RYaW8/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NazdHeS1CdVhRUFk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NRG1RNXQ2RHBZT1U/edit?pli=1
http://www.iris.edu/hq/files/publications/brochures_onepagers/doc/EN_OnePager1.pdf
http://www.iris.edu/hq/files/publications/brochures_onepagers/doc/EN_OnePager2.pdf
http://www.iris.edu/hq/files/publications/brochures_onepagers/doc/EN_OnePager3.pdf
http://www.iris.edu/hq/files/publications/brochures_onepagers/doc/EN_OnePager4.pdf
http://www.iris.edu/hq/files/publications/brochures_onepagers/doc/OnePager5.pdf
http://www.iris.edu/hq/files/publications/brochures_onepagers/doc/OnePager6.pdf
http://www.iris.edu/hq/files/publications/brochures_onepagers/doc/OnePager7.pdf
http://www.iris.edu/hq/files/publications/brochures_onepagers/doc/REV_Insert.pdf
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7.   Uma sequência didática a partir da temática terremotos com ênfase em CTS 

(Dissertação de mestrado). Autor: Anderson Luiz Pinheiro de Oliveira.  

 

B) Vídeos:  

1.  Reportagem sobre o terremoto de João Câmara-RN em 1986: 
      Disponível em:  https://sites.google.com/site/fisicadomeioambiente2/sismicidade-

terrestre/objetos-educacionais 

 
2.  Coletânea de vídeos sobre sismologia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências 

Atmosféricas da USP: 
Disponível em: http://www.moho.iag.usp.br/sismologia/videos.php 
 

Unidade 6- Física e sociedade (12 h/ aula) 

A) Textuais:  

 
1. O Uso da Abordagem CTSA no Ensino de Energia Tendo o Desenvolvimento 

Sustentável como Eixo Temático (Dissertação de Mestrado). Autor: José Alves de Lima 
Neto.                                                                                                                                              
Disponível em: https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NaVhGQWZiSkE5WmM/edit 

 
2.  Desafios e possibilidades para a abordagem de temas ambientais em aulas de Física. 

Autor: Giselle Watanabe-Caramello. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em 
Ciências.  Vol. 12, No 1, 2012.                                                                                             
Disponível em: https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NVWRpbTJFa3RsYnc/edit 
 

3. A Temática Ambiental e o Processo Educativo: O Ensino de Física a Partir de Temas 
Controversos. Autor: Ciência & Ensino, vol. 1, número especial, novembro de 2007; 
Disponível em: https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NWUktYWIzRUV4Zlk/edit 

 
4. Educação Ambiental, Cidadania e Sustentabilidade. Autor: Pedro Jacob. Cadernos de 

Pesquisa, n. 118, p. 189-205, 2003.                                                                                                
Disponível em: https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NZlFiZTY0d00zWjA/edit 

 
5. Possibilidades Pedagógicas da Física do Meio Ambiente. Autor: Riama Coelho Gouveia. 

Revista Iluminart, Vol. 1, Número 1, 2009.                                                                                  
Disponível em: https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NNzNHeGp2czJGdUk/edit 
 

6. Education for Sustainable Development. Autoria: UNESCO; 

 

7. Climate Change Starter´s Guidebook: an issues´s guide for education planners and 

practitioners. Autoria: UNESCO; 

 

8. Exploring sustainable development: a multiple-perspective approach.Autoria: 

UNESCO; 

 
9. Propriedades Físicas do Som. Capítulo 2. Autor: João Candido Fernandes.                      

Disponível em: http://wwwp.feb.unesp.br/jcandido/acustica/Apostila/Capitulo%2002.pdf 
 
 

https://sites.google.com/site/fisicadomeioambiente2/sismicidade-terrestre/objetos-educacionais
https://sites.google.com/site/fisicadomeioambiente2/sismicidade-terrestre/objetos-educacionais
http://www.moho.iag.usp.br/sismologia/videos.php
https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NaVhGQWZiSkE5WmM/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NVWRpbTJFa3RsYnc/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NWUktYWIzRUV4Zlk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NZlFiZTY0d00zWjA/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NNzNHeGp2czJGdUk/edit
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002163/216383e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002111/211136E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002111/211136E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002154/215431E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002154/215431E.pdf
http://wwwp.feb.unesp.br/jcandido/acustica/Apostila/Capitulo%2002.pdf
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10. Poluição Sonora na Física do Ensino Médio numa Abordagem CTS.  Paulo Rafael 
Pereira Alves,  Demutiey Rodrigues de Sousa, Henrique César da Silva. Anais do XVI 
Simpósio Nacional de Ensino de Física. Disponível em: https://docs.google.com/file/d/0B-
1NU2plv37NeGx1cElXQlE2YWs/edit?usp=sharing 
 

11. Física e Poluição Sonora: Uma Proposta de Dinâmica do Perfil Conceitual. Autores: 

Patrícia Weishaupt Bastos, Cristiano Rodrigues de Mattos. Anais do XI Encontro de 
Pesquisa em Ensino de Física – Curitiba – 2008. 
Disponível em:  
 https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NOVQxemJQSDJITzA/edit?usp=sharing 
 

 

Quadro 5.7 - Referências Bibliográficas para o Novo Programa de Ensino de FMA 
dividido por unidades didáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NeGx1cElXQlE2YWs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NeGx1cElXQlE2YWs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NOVQxemJQSDJITzA/edit?usp=sharing
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CAPÍTULO 6 

OS PRODUTOS DA DISSERTAÇÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo descrevemos os produtos principais gerados a partir desta 

dissertação de mestrado de forma direta, como a proposta de um novo programa de 

ensino para a disciplina de Física do Meio Ambiente e o site de suporte à disciplina. 

Vários outros produtos da dissertação foram obtidos como, por exemplo, a tradução 

para o português de slides em Power Point sobre a atividade solar, a elaboração de 

um texto didático sobre as manchas solares, os resultados da análise dos livros 

didáticos, dentre outros. Todo este material está disponível no site de apoio à 

disciplina e poder ser baixado facilmente. Também neste capítulo faremos as nossas 

considerações finais sobre o mestrado profissionalizante e a nossa pesquisa ora 

desenvolvida.  

 

6.1 O PROGRAMA DE ENSINO DE FÍSICA DO MEIO AMBIENTE 

 

O nosso primeiro produto gerado a partir da pesquisa ora desenvolvida foi 

a proposta de um novo programa de ensino para a disciplina de Física do Meio 

Ambiente voltada para o desenvolvimento de habilidade gerais. Este programa foi 

fundamentado segundo um referencial teórico contemporâneo em didática das 

ciências naturais para a organização científica do processo de ensino.  

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA 

 

Programa de Ensino da Disciplina de Física do Meio Ambiente 

1. Identificação da disciplina 

Nome: Física do Meio Ambiente 

Código da disciplina: GEF0124 

Créditos (tempo): 4 (60 horas) 

Público alvo: Licenciatura em Física 

Pré-requisitos (Conjunto de Conhecimentos Prévios): FIS0604 (Ondas e Óptica) 

ou FIS0704 (Física Básica IV) ou DBF0105 (Física Geral e Experimental) 

Semestre: Oitavo 

2. Objeto de estudo em Física do Meio Ambiente: 
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Estudar as relações entre Física e Meio Ambiente e de que forma as mesmas 

podem ser exploradas, em situações de ensino, de modo a contribuir para a 

educação ambiental de nossos licenciandos em Física. 

3. Objetivos Gerais da Disciplina (Figura 1) 

3.1 Educativos: 

A disciplina de Física do Meio Ambiente deve contribuir para uma 

formação integral do indivíduo e principalmente com ênfase nos seguintes aspectos: 

 Contribuir para uma formação universitária comprometida com as causas 

Ambientais nos mais variados aspectos: políticos, econômicos, científicos e 

sociais; 

 Contribuir para uma formação científica que possibilite analisar os problemas 

ambientais sob um ponto de técnico, sem se deixar levar pelo sentimentalismo e 

o sensacionalismo estimulado pela mídia; 

 Contribuir para a formação de cidadãos comprometidos com a educação 

ambiental e sua importância enquanto agente multiplicador de conhecimentos e 

de formação de opinião. 

3.2 Objetivos Instrutivos:  

A. Elaborar programas de ensino inovador para o Ensino de Física tendo como tema 

estruturante as temáticas de Física do Meio Ambiente; 

B. Realizar de modo eficaz a transposição didática de conhecimentos acadêmicos 

em Física do Meio Ambiente para o nível de ensino que irá atuar; 

C. Elaborar material didático que tenha por objetivo levar seus alunos a uma postura 

que analise criticamente os impactos que a descoberta científica e tecnologia traz 

para a sociedade e os seus pontos positivos e negativos para o Meio Ambiente; 

D. Conhecer os principais problemas concretos que permeiam o processo de ensino 

e aprendizagem dos temas tratados na disciplina de FMA; 

E. Elaborar planos de aula dedicados as temáticas que, devido desinformação, 

podem causar grande comoção social, como é o caso do uso e aplicações da 

tecnologia nuclear, os abalos sísmicos na litosfera e os fenômenos ligados à 

atividade solar; 

F. Conhecer diferentes estratégias de ensino já aplicadas a temas de FMA em um 

contexto real de ensino e aprendizagem. 
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Figura 1. Vinculação dos Objetivos Gerais com as Unidades Didáticas. 

 

 

(HABILIDADE A) 
Elaborar programas de ensino inovador para o 
Ensino de Física tendo como tema estruturante as 
temáticas de Física do Meio Ambiente. 

 

 

Habilidades Gerais para a Disciplina de Física do Meio Ambiente 

(HABILIDADE B) 
Realizar de modo eficaz a transposição didática de 
conhecimentos acadêmicos em Física do Meio 
Ambiente para o nível de ensino que irá atuar. 

 
(HABILIDADE C) 

Elaborar material didático que tenha por objetivo 
levar seus alunos a uma postura que analise 
criticamente os impactos que a descoberta 
científica e tecnologia traz para a sociedade e os 
seus pontos positivos e negativos para o Meio 
Ambiente. 

(HABILIDADE D) 
Conhecer os principais problemas concretos que 
permeiam o processo de ensino e aprendizagem 
dos temas tratados na disciplina de FMA. 

 
(HABILIDADE E) 

Elaborar planos de aula dedicados as temáticas 
que, devido desinformação, podem causar grande 
comoção social, como é o caso do uso e 
aplicações da tecnologia nuclear, os abalos 
sísmicos na litosfera e os fenômenos ligados à 
atividade solar. 

(HABILIDADE F) 
Conhecer e aplicar diferentes estratégias de 
ensino já aplicadas a temas de FMA em um 
contexto real de ensino e aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de conhecimentos 

essenciais para o 

desenvolvimento das 

habilidades gerais de FMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE: 1,2,3,4,5,6 

UNIDADE: 1,2,3,4,5,6 

UNIDADES: 1,2,3,4,5,6 

UNIDADES: 1,2,3,4,5,6 

UNIDADES: 1,4,5 

UNIDADES: 1,2,3,4,5,6 

Habilidades vinculadas ao perfil ou modelo 

profissional 
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4. Conteúdo Programático: 

 

A disciplina de Física do Meio Ambiente está divida em 6 unidades 

didáticas (Tabela 1), abaixo detalhadas. Cada uma destas unidades contribui para o 

desenvolvimento das habilidades gerais acima citadas em conjunto ou de forma 

individualizada.   

Para que a disciplina se adapte ao calendário acadêmico da UFRN a 

mesma será dividida em 3 etapas, a saber: 

1a Etapa:  

Unidade 1 - O estudo do Sol e sua interação com o planeta Terra (12 horas/aula); 

Unidade 2 – O estudo do planeta Terra (10 horas/aula); 

2a Etapa:  

Unidade 3 - Fontes de energia (8 horas/aula); 

Unidade 4 - Uso e aplicações da tecnologia nuclear (10 horas/aula); 

3a Etapa:  

Unidade 5- Sismicidade terrestre (8 horas/aula); 

Unidade 6 - Física e sociedade (12 horas/aula); 

 

Unidade 1- O Estudo do Sol e sua Interação com o Planeta Terra (12h/aula) 

Conceitos 
(Sistema de Conhecimentos) 

Habilidades específicas 
(Sistema de Habilidades) 

1. O estudo do Sol; 
    1.1 Características Físicas e Químicas; 
     1.2 Estrutura solar interna e atmosfera  

solar; 
 
2. Atividade solar; 
    2.1 Manchas solares; 
    2.2 Emissão de massa coronal (CME); 
    2.3 Explosões solares (Flares); 
    2.4 Proeminências; 
 
3. Interações Sol-Terra (clima espacial); 
    3.1 Vento solar; 
    3.2 Magnetosfera terrestre; 
     3.3 Formação das Auroras austrais e        

boreais da Terra. 

 Analisar a importância das manchas solares 
para compreensão dos mecanismos 
associados à atividade solar; 

 Analisar e interpretar dados reais de 
satélites de exploração solar referentes ao 
fenômeno de emissão de massa coronal; 

 Interpretar gráficos referentes aos 
fenômenos das manchas solares; 

 Calcular parâmetros físicos relacionados à 
atividade solar; 

 Investigar os possíveis efeitos da alta 
atividade solar sobre os equipamentos 
tecnológicos que oferecem conforto à 
sociedade moderna; 

 Analisar a importância do Sol para a vida em 
nosso planeta e as propriedades da Terra 
que são vaforáveis à vida. 
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Unidade 2- O estudo do planeta Terra (10 h/aula) 

Conceitos 
(Sistema de Conhecimentos) 

Habilidades específicas 
(Sistema de Habilidades) 

1. O estudo da Terra; 
4.1 Características Físicas e Químicas; 
4.2 Estrutura Terrestre (interna e externa); 
 

2. Teorias de formação da Terra; 
3. A atmosfera terrestre e a vida; 

3.1 Divisão da atmosfera; 
3.2 Propriedades das camadas da 

atmosfera; 
 4.  Eletricidade atmosférica; 
 5.  A camada de ozônio;  
 6.  A hidrosfera terrestre e a vida; 
 7.  O ciclo hidrológico da água; 
8. A litosfera terrestre e a vida; 
9. A biosfera terrestre e o surgimento da 

vida. 

 Identificar as principais características físicas 
e químicas de nosso planeta; 

 Analisar a estrutura terrestre a partir de 
teorias de sua formação; 

 Interpretar gráficos referentes à parâmetros 
físicos e químicos de nossa atmosfera; 

 Calcular parâmetros físicos relacionados à 
nossa atmosfera; 

 Analisar os efeitos antropogênicos e 
geogênicos das mudanças climáticas globais 
a partir de dados científicos confiáveis. 

 

Unidade 3- Fontes de energia (8 h/aula) 

Conceitos 
(Sistema de Conhecimentos) 

Habilidades específicas 
(Sistema de Habilidades) 

1. Fontes de Energia; 
2. Fontes Renováveis de Energia; 
3. Fontes não renováveis de energia; 
4. Impactos ambientais gerados pela 
geração de energia; 
5. Desenvolvimento do país e a carência de 
recursos energéticos. 

 Identificar fonte renováveis e não renováveis  
de geração de energia; 

 Analisar os impactos gerados no meio 
ambiente pela geração de energia; 

 Analisar e posicionar-ser diante de situações 
de interesse local e nacional que tragam 
desenvolvimento e progresso, mas ao 
mesmo tempo causam grande impacto 
ambiental. 

 

Unidade 4- Uso e aplicações da tecnologia nuclear (10 h/aula) 

Conceitos 
(Sistema de Conhecimentos) 

Habilidades específicas 
(Sistema de Habilidades) 

1. Uso e aplicações da tecnologia Nuclear; 

2. Geração de Energia Nuclear; 

3. O lixo nuclear; 

4. Aplicações da tecnologia nuclear na área 

de saúde; 

5. Efeitos biológicos da radiação ionizante; 

6. Acidentes nucleares e seus impactos 

ambientais. 

 

 Identificar as aplicações da tecnologia 

nuclear em nossa sociedade sob o ponto de 

vista pacífico e seus usos bélicos; 

  Analisar e debater a questão do lixo nuclear 

em nossa sociedade; 

 Compreender a importância da tecnologia 

nuclear nas áreas de diagnóstico e terapia 

na medicina; 

 Discutir os efeitos biológicos da radiação nos 

seres vivos; 

 Identificar, analisar e discutir o acidente de 

nuclear de Goiânia e seus reflexos nas 

decisões sociais referentes ao uso da 

tecnologia nuclear. 
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Unidade 5- Sismicidade terrestre (8 h/aula) 

Conceitos 
(Sistema de Conhecimentos) 

Habilidades específicas 
(Sistema de Habilidades) 

1. Geração de tremores; 

2. Escalas sísmicas; 

3. Reflexos dos abalos sobre a sociedade; 

4. Geração de tsunamis. 

 Analisar historicamente os terremotos de 

João Câmara e seus reflexos na 

comunidade local; 

 Explicar a geração de abalos sísmicos; 

Interpretar os abalos sísmicos segundo as 

principias escalas de intensidade utilizadas. 

Unidade 6- Física e sociedade (12 h/aula) 

Conceitos 
(Sistema de Conhecimentos) 

Habilidades específicas 
(Sistema de Habilidades) 

1. Física e Sociedade; 
1.1 Desenvolvimento científico e 
tecnológico e seus impactos sobre o meio 
ambiente; 

2. Definindo Meio Ambiente; 
3. Desenvolvimento sustentável e a Física; 
4. Poluição ambiental; 

4.1 Poluição sonora; 
4.2 Poluição atmosférica. 

 Analisar a importância da Física para o 
desenvolvimento social através da melhoria 
na qualidade de vida proporcionada pelo seu 
desenvolvimento; 

 Analisar a cadeia de produção de bens de 
consumo identificando os impactos sobre o 
meio ambiente durante a sua manufatura e 
de que forma contornar essa situação; 

 Analisar os pressupostos da política de 
desenvolvimento sustentável e suas 
relações com as leis de conservação da 
Física; 

 Identificar propostas de intervenção 
ambiental que visem mitigar problemas com 
poluição ambiental em nossa comunidade. 

Tabela 1. Unidades didáticas para FMA com os respectivos sistemas de 
conhecimento e habilidades específicas. 

 

5. Metodologia:  

O nosso programa de ensino foi pensado no sentido de introduzir 

conteúdos de didática específica ao longo da disciplina, isto é, familiarizar os 

professores em formação com investigação e inovação didáticas voltadas para o 

ensino de temas que envolvam a conexão entre Física e Meio Ambiente. Portanto, o 

papel da didática específica deve ser explorado dentro de uma disciplina como FMA, 

levando os licenciandos a refletirem sobre as linhas de investigação que 

correlaciona Física e Meio Ambiente, conhecer diferentes estratégias metodológicas 

já aplicadas em um contexto real de ensino, discutir os principais problemas de 

pesquisa de FMA em um contexto de ensino-aprendizagem, dentre outros.     

A disciplina de FMA também deve familiarizar os alunos com novas 

tecnologias (TIC´s) como, por exemplo, softwares de simulação e animação, 

voltadas para a aprendizagem de temas específicos de FMA.  
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Ao longo da disciplina serão desenvolvidas atividades experimentais 

como, por exemplo, oficinas relacionadas aos temas de FMA, com objetivo de 

desenvolver habilidades manuais nos licenciandos e discutir o potencial didático do 

experimento. O desenvolvimento de atividades experimentais em um contexto de 

formação inicial contribui para a discussão em torno do uso do material concreto e 

sua importância para a compreensão dos conceitos e fenômenos da Física. 

Também contribui para que o licenciando tenha um primeiro contato com atividades 

experimentais que, possivelmente, irá utilizar em sala de aula num futuro próximo e 

desenvolva uma maior segurança durante a reprodução do experimento em um 

contexto real de ensino.  

 

6. Avaliação:  

As atividades avaliativas em FMA devem ser elaboradas para que os 

licenciandos a partir do domínio do conhecimento teórico possam demonstrar sua 

capacidade de resolver situações-problemas típicos de sua atuação profissional. As 

formas de avaliar o domínio do conhecimento são inúmeras, mas é importante que 

estas estejam relacionadas com o tipo de atividade ou de procedimentos vinculados 

à atuação profissional do dia-a-dia de um professor. As atividades avaliativas serão 

estabelecidas de forma contínua e devem ser capaz de demonstrar que o 

licenciando tem um domínio do conhecimento e dos procedimentos necessários 

para desempenhar tarefas típicas de um professor de Física. Neste sentido as 

atividades avaliativas podem aparecer como:  

 

1. Elaboração de um plano de aula com algum tema específico de FMA; 

2. Adaptação de algum texto sobre temas de FMA para ser usado no Ensino 

Médio; 

3. Elaboração de experimentos para facilitar a compreensão de conceitos e 

procedimentos em FMA; 

4. Ministrar uma aula sobre determinado tema de FMA segundo estratégia de 

ensino específica; 

5. Elaboração de material didático específico para se ensinar temas de FMA; 

6. Elaborar critérios avaliativos de livros didáticos para a Física que abordam temas 

de FMA; 
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7. Pesquisa e desenvolvimento de objetos educacionais voltados para o ensino de 

FMA; 

8. Elaboração de pequenos filmes para auxiliar na aprendizagem de temas 

relacionados à Física e Meio Ambiente; 

9. Prova escrita (objetiva ou subjetiva). 

 
Para cada uma dessas atividades propostas o docente da disciplina usará os 

critérios avaliativos do Quadro 1 e que estão vinculados aos objetivos instrutivos do 

programa de ensino de FMA.  

HABILIDADES GERAIS DE FMA 

A. Elaborar programas de ensino inovador para o Ensino de Física tendo como tema 

estruturante as temáticas de Física do Meio Ambiente; 

Critérios Avaliativos 

A.1 Compreende que as descobertas científicas trouxeram conforto e bem estar para nossa 
sociedade, e que a natureza paga um preço alto para proporcionar esse mesmo bem estar, daí 
a relevância da educação ambiental em todos os níveis de ensino; 

A.2 Trata as temáticas de Física e Meio ambiente com relevância nas propostas curriculares e 
nos planos de aula; 

A.3 Analisa e reflete sobre a importância da relação da Física e Meio Ambiente ser trabalhada 

no Ensino Médio. 

B. Realizar de modo eficaz a transposição didática de conhecimentos acadêmicos em Física do 

Meio Ambiente para o nível de ensino que irá atuar; 

Critérios Avaliativos 

B.1 As transposições didáticas efetuadas estão num nível de compreensão para alunos do 
Ensino Médio; 

B.2 Os temas trabalhados podem ser explorados de forma interdisciplinar por professores de 
outras disciplinas do Ensino Médio; 

B.3 O material didático elaborado contribui para aproximar o conhecimento acadêmico da 
comunidade em geral contribuindo para o direito à informação; 

B.4 As questões ambientais são relevantes para a formação de cidadãos críticos e atuantes nos 

grandes debates de sua comunidade. 

C. Elaborar material didático que tenha por objetivo levar seus alunos a uma postura que 

analise criticamente os impactos que a descoberta científica e tecnologia traz para a sociedade 

e os seus pontos positivos e negativos para o Meio Ambiente; 

Critérios Avaliativos 

C.1 Aborda os pontos positivos e negativos ligados ao desenvolvimento científico e tecnológico 

sobre o Meio Ambiente no material didático desenvolvido; 

C.2 O material didático elaborado usa uma estratégia de ensino que contribui para o 
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desenvolvimento da habilidade leitora, a análise e o debate; 

C.3 O conceito de desenvolvimento sustentável é abordado e discutido ao longo do material 

elaborado. 

D. Conhecer os principais problemas concretos que permeiam o processo de ensino e 

aprendizagem dos temas tratados na disciplina de FMA; 

Critérios Avaliativos 

D.1 As pesquisas que envolvem temas ambientais no ensino de Física são conhecidos; 

D.2 A controvérsia entre progresso da nação e o custo ambiental é estimulado nos planos de 

aula através de atividades que estimulem o debate; 

E. Elaborar planos de aula dedicados às temáticas que, devido desinformação, podem causar 

grande comoção social, como é o caso do uso e aplicações da tecnologia nuclear, os abalos 

sísmicos na litosfera e os fenômenos ligados à atividade solar; 

Critérios Avaliativos 

E.1 O material didático utilizado faz um resgate histórico do acidente de Goiânia e do acidente 
de Chernobyl como elementos motivacional para discutir os ricos associados à tecnologia 
nuclear. 

E.2 Os planos de aula abordam temas ligados ao uso da tecnologia nuclear e estimula a análise 

e o debate em torno de seus usos benéficos e maléficos para a sociedade; 

E.3 As temáticas ambientais ligadas à atividade solar e aos abalos sísmicos são abordadas de 
maneira que levem os alunos a uma postura crítica sobre esses fenômenos naturais e que 
sejam capazes de identificar informações na mídia consideradas sensacionalistas; 

E.4 Os planos de aula contribui para o  desenvolvimento da habilidade de tomada de decisão 

em casos emergenciais que envolvem o acionamento de órgãos governamentais nos casos de 

perigo eminente para a saúde coletiva, como é o caso de extravio e perda de fontes radioativas. 

F. Conhecer e aplicar diferentes estratégias de ensino já aplicadas a temas de FMA em um 

contexto real de ensino e aprendizagem; 

Critérios Avaliativos 

F.1 As diferentes estratégias de ensino aplicadas a temas de FMA são exploradas nos planos 

de aula elaborados; 

F.2 As pesquisas em torno de diferentes estratégias de ensino para FMA são conhecidas e 

exploradas.  

Quadro 1. Habilidades Gerais para a disciplina de FMA e os respectivos critérios 
avaliativos.  
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7. Referência Bibliográficas 
 
Livros de Física do Meio Ambiente 
 
- Envinronmenta Physics. Autor: Clare Smith. Editora: Routledge, 2001; 
 
- Environmental Physics. Autores: Egbert Boeker and Rienk Van Grondelle. Editora 

Wiley, 3aEdição. 2011 
 
 
Artigos, Textos e Objetos Educacionais (Referências por Unidade Didática) 
 
Unidade 1- O Estudo do Sol e sua Interação com o Planeta Terra (12 h/aula) 
a) Textuais: 

1. Os relatos históricos das manchas solares: um episódio para compreender o caráter dinâmico da 

ciência. Autor: Anderson Guimarães Guedes; 
Disponível em: https://sites.google.com/site/fisicadomeioambiente2/home 
 
2. Aprendendo sobre o Sol. Autor: M. Tavares. Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 22, no. 1, 
Marco, 2000.   
Disponível em: http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/v22_78.pdf 
 
3. Metereologia Espacial. Autor: M. Tavares. Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 22, no. 4, 
Dezembro, 2000.  
Disponível em: http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/v22_496.pdf 

 
4. O vento solar e a atividade geomagnética. Autor: E. Costa Jr., F.J.R. Simões Jr., F.R. Cardoso e 
M.V. Alves. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 33, n. 4, 4301 (2011).  
Disponível em: http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/334301.pdf 

 
5. Magnetosferas Planetárias. Autor: E. Echer.Revista Brasileira  de Ensino de Física, v. 32, n. 2, 
2301 (2010).  
Disponível em: http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/322301.pdf 

 
6. Introdução à Astronomia e Astrofísica – Capítulo-4. Autoria: Andre de Castro e outros. Instituto 
Espacial de Pesquisas Espaciais, INPE-7177-PUD/38, 2003; 
Disponível em: http://staff.on.br/maia/Intr_Astron_eAstrof_Curso_do_INPE.pdf 
 
b) Vídeos: 

7. Tempestades Magnéticas. Série o Universo. The History Channel (THC).                  
Disponível em: http://www.youtube.com/ 
 
8. Segredos do Sol. Série o Universo. The History Channel (THC).                                
Disponível em: http://www.youtube.com/ 

 
9. O indomável Sol. Discovery na Escola. Discovery Channel.                                     
  Disponível em: http://www.youtube.com/ 

 
10. O Sol. Discovery Channel.  
 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=pMi1yPcreK0 
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Unidade 2- O estudo do planeta Terra (10h/aula) 
a) Textuais: 

1. Discussões Acerca do Aquecimento Global: uma proposta CTS para abordar esse tema 
controverso em sala de aula. Autoria: Kátia Regina Cunha Flôr Vieira e Walter Antonio Bazzo. Ciência 
& Ensino, vol. 1, número especial, novembro de 2007.                     
Disponível em: http://www.ige.unicamp.br/ojs/index.php/cienciaeensino/article/view/155 

 

2. Elementos para inserir as questões ambientais em aulas de física: da prática baseada em temas à 
complexificação do conhecimento. Autores: Giselle Watanabe Caramello e Roseline Beatriz Strieder.                                                                                                    
Disponível em: http://www.revistasusp.sibi.usp.br/pdf/pea/v6n2/07.pdf  
 
3. Eletricidade Atmosférica e Fenômenos Correlatos. Autores: M. Tavares e M.A.M Santiago. Revista 
Brasileira de Ensino de Física, vol. 24, no. 4, Dezembro, 2002              
Disponível em: http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/v24_408.pdf 

 
4. Introdução à Eletrodinâmica Atmosférica. Autores: Odim Mendes Jr.. Revista Brasileira de Ensino 
de Física, vol. 24, no. 1, Março, 2002.                                                              
Disponível em: http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/v24_3.pdf 

 
5. A Física das tempestades e dos raios: questões e dúvidas frequentes. Autores: Marcelo M.F. Saba. 
Física na Escola, v. 2, n. 1, 2001.                                                                     
Disponível em: http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol2/Num1/raios.pdf 

 
6. O ozônio. Autores: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.                                                  
Disponível em: http://satelite.cptec.inpe.br/uv/ 

 
7. O que é radiação ultravioleta. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.                        
 Disponível em: http://satelite.cptec.inpe.br/uv/ 

 
8. Radiação UV e saúde humana. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.                           
Disponível em: http://satelite.cptec.inpe.br/uv/ 

 
9. O que é índice ultravioleta (IUV). Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.                   
 Disponível em: http://satelite.cptec.inpe.br/uv/ 

 
10. Uma mini-estação mereológica. Adenilson J. Chiquito, Reginaldo da Silva e Kleber Betini Vieira. 
Física na Escola, v. 6, n. 2, 2005.                                                                                       
Disponível em: http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol6/Num2/a07.pdf 

 
11. Mudanças Climáticas: ensino fundamental e médio. Autores: Gilvan Sampaio de Oliveira, Neilton 
Fidelis da Silva, Rachel Henriques. Coleção Explorando o ensino ; v. 13, Brasília : MEC, SEB ; MCT ; 
AEB, 2009.                                                                                                   
Disponível em: http://www.aeb.gov.br/mini.php?secao=aebescola 
 
b) Vídeos 
 
12. Construindo o planeta Terra. Autoria: Canal National Geographic.                                    
Disponível em: http://www.youtube.com/ 

 
13. O poder do planeta Terra: Oceanos. Autoria: BBC de Londres.                                                 
Disponível em: http://www.youtube.com/ 

 
14. O poder do planeta Terra: Atmosfera. Autoria: BBC de Londres.                                               
Disponível em: http://www.youtube.com/ 

 
15. O poder do planeta Terra: Terra rara. Autoria: BBC de Londres. 
Disponível em: http://www.youtube.com/ 

 

http://www.ige.unicamp.br/ojs/index.php/cienciaeensino/article/view/155
http://www.revistasusp.sibi.usp.br/pdf/pea/v6n2/07.pdf
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http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/v24_3.pdf
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http://www.aeb.gov.br/mini.php?secao=aebescola
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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http://www.youtube.com/
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Unidade 3 - Fontes de energia (8 h/aula) 

a) Textuais: 

1. A Temática Ambiental e o Ensino de Física na Escola Média: Algumas Possibilidades de 
Desenvolver o Tema Produção de Energia Elétrica em Larga Escala em uma Situação de Ensino. 
Autores: Luciano Fernandes Silva e Luiz Marcelo de Carvalho. Revista Brasileira de Ensino de Física, 
vol. 24, no. 3, Setembro, 2002.                                           
Disponível em: http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/v24_342.pdf 

 
2. O aproveitamento da energia eólica. Autoria: F.R. Martins, R.A. Guarnieri e E.B. Pereira. Revista 
Brasileira de Ensino de Física, v. 30, n. 1, 1304 (2008).                                               
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbef/v30n1/a05v30n1.pdf 
 
3. Levantamento dos recursos de energia solar no Brasil com o emprego de satélite geoestacionário - 
o Projeto Swera. Autores: Fernando Ramos Martins, Enio Bueno Pereira e Mariza Pereira de Souza 
Echer. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 26, n. 2, p. 145 - 159, (2004);  
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbef/v26n2/a10v26n2.pdf 

 
4. Concepçoes dos Estudantes sobre Radiações. Autores: Michely Prestes, Eliane Cappelletto, Arion 
de Castro Kurtz dos Santos. XI Encontro de Pesquisa em Ensino de Física – Curitiba – 2008. 
Disponível em: 
http://repositorio.furg.br:8080/jspui/bitstream/1/1042/1/Concep%C3%A7%C3%B5es%20dos%20estud
antes%20sobre%20radia%C3%A7%C3%B5es%20(no%20prelo).pdf 

 
5. Energia Nuclear. Comissão Nacional de Energia Nuclear.                                                   
Disponível em: http://www.cnen.gov.br/ensino/apostilas/energia.pdf  

 
6. Energia Nuclear Socialmente Aceitável como Solução Possível para a Demanda Energética 
Brasileira. Autores: JIMES VASCO MILANEZ, RICARDO DIAS ALMEIDA e FAUSTO SILVA DO 
CARMO. Revista Ciências do Ambiente On-Line Fevereiro, 2006 Volume 2, Número 1;.                                                                                                        
Disponível em: http://sistemas.ib.unicamp.br/be310/index.php/be310/article/view/41: 

 , 2010. 
 

b) Vídeos: 
 
7. Como funciona a energia eólica. Auroria: HowStuffWorks. 
Disponível em: http://www.youtube.com/ 

 
8. Como funciona as usinas hidrelétricas. Autoria: HowStuffWorks.                            
Disponível em: http://www.youtube.com/ 

 
9. O desastre de Chernobyl. Autoria:Discovery Channel Brasil. 
Disponível em: http://www.youtube.com/ 

 
10. Energia Nuclear. Autoria: Eletronuclear. 
Disponível em: https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NSEx1WlplRktXRXM/edit?pli=1 
 
11. Energia Nuclear no Brasil. Autoria: Globo News. 
Disponível: https://www.youtube.com/watch?v=gunA4F8E79A 
 

Unidade 4- Uso e aplicações da tecnologia nuclear (10 h/ aula) 

a) Textuais: 

1. Quanta energia. Autores: Casa da Ciência. Centro Cultural de Ciência e Tecnologia da UFRJ, 
Comissão Nacional de Energia, 2010.                                                                        
Disponível em: http://www.casadaciencia.ufrj.br/exposicao/nuclear/files/QuantaEnergia.pdf 
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2. Elaboração de Episódios de Ensino Tratando da Questão Nuclear: relações entre abordagens e 
conteúdos. Autores: Thirza Pavan Sorpreso, Maria José Pereira Monteiro de Almeida. XVIII Simpósio 
Nacional de Ensino de Física – SNEF 2009 – Vitória, ES.  
Disponível em:  http://www.cienciamao.if.usp.br/dados/snef/_elaboracaodeepisodiosdee.trabalho.pdf 
 
3. A Linguagem dos Quadrinhos no Estudo da Radioatividade no Ensino Médio: o acidente como o 
césio-137 em Goiânia, 20 anos depois. Autores: Giovanni Grassi, Paulo Celso Ferrari. XVIII Simpósio 
Nacional de Ensino de Física – SNEF 2009 – Vitória, ES.  
Disponível em: 
http://www.cienciamao.if.usp.br/dados/snef/_alinguagemdosquadrinhosn_2.trabalho.pdf 

 

4. A energia nuclear e seus usos na sociedade. Autor: Odair Dias Gonçalves e Ivan Pedro Salati de 
Almeida. Ciência Hoje, vol. 37, nº 220. 
Disponível em: https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NZFp1cEVpMzdBZEU/edit 

 

5. Aplicações da Energia Nuclear. Comissão Nacional de Energia Nuclear.                                   
Disponível em: http://www.cnen.gov.br/ensino/apostilas/aplica.pdf 

 
6. História da Energia Nuclear. Comissão Nacional de Energia Nuclear.                                    
Disponível em: http://www.cnen.gov.br/ensino/apostilas/historia.pdf 

  
7. Programa de Integração CNEN. Comissão Nacional de Energia Nuclear.                                  
Disponível em: http://www.cnen.gov.br/ensino/apostilas/PIC.pdf 

 
8. Radiações ionizantes e a vida. Comissão Nacional de Energia Nuclear.                              
Disponível em: http://www.cnen.gov.br/ensino/apostilas/rad_ion.pdf 

 
9. Radioatividade. Comissão Nacional de Energia Nuclear.  
Disponível em: http://www.cnen.gov.br/ensino/apostilas/radio.pdf 

 
10. Despertando Responsabilidade Social no Ensino Médio por Meio de Temáticas Associadas à 
Física Nuclear( Dissertação de Mestrado). Autor: Alcindo Mariano de Souza. 
Disponível em:  

https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NRkl1aWp0cDhWVUk/edit?usp=sharing 
 
b) Vídeos: 

11. O desastre de Chernobyl. Autoria: Discovery Channel Brasil.                                                    
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=iaYkMFDYptM 
 
12. Linha direta: Césio-137.  TV Globo; 
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=kdC70RKqQWk 

 

Unidade 5- Sismicidade terrestre (8 h/aula) 

a) Textuais  

1.Tsunami:que onda é essa?. Autores: Marcus Lacerda Santos. Física na Escola, v. 6, n. 2, 2005; 
Disponível em: http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol6/Num2/a04.pdf 
 

2. Propagação das Ondas Marítimas e dos Tsunami. Autores: Fernando Lang da Silveira e Maria 
Cristina Varriale. Caderno Brasileiro de Ensino de Física.  V. 22, N. 2 p. 190-215, 2005; 

Disponível em: http://www.if.ufrgs.br/~lang/Ondas_tsunami.pdf 

3. Logaritmos e Terremotos: Aplicação da escala logarítmica nos abalos sísmicos. Autores: Cynthia 
Adeline Pinheiro Henrique. 
Disponível em: https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NVHg3WnU2R0RYaW8/edit 

4. Sismologia: Ondas sísmicas e o interior da Terra. Autor: Professor Manoel Souza D’Agrella Filho. 

http://www.cienciamao.if.usp.br/dados/snef/_elaboracaodeepisodiosdee.trabalho.pdf
http://www.cienciamao.if.usp.br/dados/snef/_alinguagemdosquadrinhosn_2.trabalho.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NZFp1cEVpMzdBZEU/edit
http://www.cnen.gov.br/ensino/apostilas/aplica.pdf
http://www.cnen.gov.br/ensino/apostilas/historia.pdf
http://www.cnen.gov.br/ensino/apostilas/PIC.pdf
http://www.cnen.gov.br/ensino/apostilas/rad_ion.pdf
http://www.cnen.gov.br/ensino/apostilas/radio.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NRkl1aWp0cDhWVUk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NRkl1aWp0cDhWVUk/edit?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=iaYkMFDYptM
http://www.youtube.com/watch?v=kdC70RKqQWk
http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol6/Num2/a04.pdf
http://www.if.ufrgs.br/~lang/Ondas_tsunami.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NVHg3WnU2R0RYaW8/edit
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 Disponível em: https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NazdHeS1CdVhRUFk/edit 

5. Ondas e Terremotos. Autor: Antonio Carlos F. Santos, Carlos Eduardo Aguiar. Instituto de Física, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Disponível em: https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NRG1RNXQ2RHBZT1U/edit?pli=1 

6. Textos da IRIS (IRIS é um consorcio de centros universitários de pesquisa dedicados ao 

monitoramento do interior da Terra e sua exploração através da coleta e distribuição de dados 
geofísicos).   
 
No. 1. Watch Earthquakes as they Occur: An Introduction to the Seismic Monitor; 
 
No. 2. Why do Earthquakes Happen?; 
 
No. 3. How Often do Earthquakes Occur?; 
 
No. 4. Seismic Events of Special Interest; 
 
No. 5. Exploring the Earth Using Seismology; 
 
No. 6. How are Earthquakes Located?; 
 
No. 7. How Does a Seismometer Work?; 
 
Special One-Pager. Rapid Earthquake Viewer Activity: Did the Earth Shake Where You Live?. 
 

7. Uma sequência didática a partir da temática terremotos com ênfase em CTS (Dissertação de 

mestrado). Autor: Anderson Luiz Pinheiro de Oliveira.  

 

b) Vídeos:  

8.  Reportagem sobre o terremoto de João Câmara-RN em 1986. 
Disponível em: 
https://sites.google.com/site/fisicadomeioambiente2/sismicidade-terrestre/objetos-educacionais 
 
9. Coletânea de vídeos sobre sismologia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências 
Atmosféricas da USP: 
Disponível em : http://www.moho.iag.usp.br/sismologia/videos.php 

Unidade 6- Física e sociedade (12 h/ aula) 

a) Textuais:  

1. O Uso da Abordagem CTSA no Ensino de Energia Tendo o Desenvolvimento Sustentável como 
Eixo Temático (Dissertação de Mestrado). Autor: José Alves de Lima Neto.                                                                                                                                              
Disponível em: https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NaVhGQWZiSkE5WmM/edit 

 
2. Desafios e possibilidades para a abordagem de temas ambientais em aulas de Física. Autor: 
Giselle Watanabe-Caramello. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências.  Vol. 12, No 
1, 2012.                                                                                              
Disponível em: https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NVWRpbTJFa3RsYnc/edit 

 
3. A Temática Ambiental e o Processo Educativo: O Ensino de Física a Partir de Temas 
Controversos. Autor: Ciência & Ensino, vol. 1, número especial, novembro de 2007. 
Disponível em: https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NWUktYWIzRUV4Zlk/edit 

 
4. Educação Ambiental, Cidadania e Sustentabilidade. Autor: Pedro Jacob. Cadernos de Pesquisa, n. 
118, p. 189-205, 2003.                                                                                                

https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NazdHeS1CdVhRUFk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NRG1RNXQ2RHBZT1U/edit?pli=1
http://www.iris.edu/hq/files/publications/brochures_onepagers/doc/EN_OnePager1.pdf
http://www.iris.edu/hq/files/publications/brochures_onepagers/doc/EN_OnePager2.pdf
http://www.iris.edu/hq/files/publications/brochures_onepagers/doc/EN_OnePager3.pdf
http://www.iris.edu/hq/files/publications/brochures_onepagers/doc/EN_OnePager4.pdf
http://www.iris.edu/hq/files/publications/brochures_onepagers/doc/OnePager5.pdf
http://www.iris.edu/hq/files/publications/brochures_onepagers/doc/OnePager6.pdf
http://www.iris.edu/hq/files/publications/brochures_onepagers/doc/OnePager7.pdf
http://www.iris.edu/hq/files/publications/brochures_onepagers/doc/REV_Insert.pdf
https://sites.google.com/site/fisicadomeioambiente2/sismicidade-terrestre/objetos-educacionais
http://www.moho.iag.usp.br/sismologia/videos.php
https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NaVhGQWZiSkE5WmM/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NVWRpbTJFa3RsYnc/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NWUktYWIzRUV4Zlk/edit
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 Disponível em: https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NZlFiZTY0d00zWjA/edit 

 
5. Possibilidades Pedagógicas da Física do Meio Ambiente. Autor: Riama Coelho Gouveia. Revista 
Iluminart, Vol. 1, Número 1, 2009.                                                                                   
Disponível em: https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NNzNHeGp2czJGdUk/edit 

 

6. Education for Sustainable Development. Autoria: UNESCO; 

7. Climate Change Starter´s Guidebook: an issues´s guide for education planners and practitioners. 

Autoria: UNESCO; 

 

8. Exploring sustainable development: a multiple-perspective approach.Autoria: UNESCO; 

 
9. Propriedades Físicas do Som. Capítulo 2. Autor: João Candido Fernandes.                       
Disponível em: http://wwwp.feb.unesp.br/jcandido/acustica/Apostila/Capitulo%2002.pdf 

 
10. Poluição Sonora na Física do Ensino Médio numa Abordagem CTS.  Paulo Rafael Pereira Alves, 
Demutiey Rodrigues de Sousa, Henrique César da Silva. Anais do XVI Simpósio Nacional de Ensino 
de Física.  
Disponível em: https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NeGx1cElXQlE2YWs/edit?usp=sharing 

 
11. Física e Poluição Sonora: Uma Proposta de Dinâmica do Perfil Conceitual. Autores: Patrícia 

Weishaupt Bastos, Cristiano Rodrigues de Mattos. Anais do XI Encontro de Pesquisa em Ensino de 
Física – Curitiba – 2008. 
Disponível em: https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NOVQxemJQSDJITzA/edit?usp=sharing 

 

 

6.2 O SITE DE APOIO À DISCIPLINA 

 
Durante o transcorrer da disciplina de FMA em 2011.2 elaboramos um 

site para dar apoio ao professor. O site tinha como objetivo principal armazenar 

artigos científicos, vídeos, e-books, atividades, dentre outros materiais didáticos 

disponibilizados pelo professor. Com a reformulação do programa de ensino da 

disciplina de FMA resolvemos também melhorar o site que estava sendo utilizado 

em 2011.2 em relação aos seguintes aspectos:  

- Designe mais atraente; 

- Paginas específicas para cada uma das unidades na qual foi dividido o curso, onde 

todas as referências bibliográficas podem ser encontradas em forma de arquivo 

digital e ser baixadas para o computador do aluno; 

- Acrescentar uma ferramenta que possibilite aos administradores do site postar 

notícias sobre assuntos de Meio Ambiente; 

- Possibilitar que pessoas previamente cadastradas possam contribuir na elaboração 

de conteúdos para o site; 

- Acrescentar uma ferramenta para criar grupos de discussão no site; 

https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NZlFiZTY0d00zWjA/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NNzNHeGp2czJGdUk/edit
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002163/216383e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002111/211136E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002111/211136E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002154/215431E.pdf
http://wwwp.feb.unesp.br/jcandido/acustica/Apostila/Capitulo%2002.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NeGx1cElXQlE2YWs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B-1NU2plv37NOVQxemJQSDJITzA/edit?usp=sharing
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- Criar um espaço destinado aos professores de Física do Ensino Médio onde 

podem baixar material didático voltados para Física do Meio Ambiente como, por 

exemplo, planos de aula, roteiro de projetos de ensino, roteiro de oficinas, dentre 

outros.  

A Figura 6.1 mostra o layout atual do site de apoio à disciplina de Física 

do Meio Ambiente do curso de licenciatura em Física da UFRN.  

 

Figura 6.1- Layout atual do site da disciplina FMA.  
Fonte: https://sites.google.com/site/fisicadomeioambiente2/home 

  

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/fisicadomeioambiente2/home
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Na Figura 6.2 temos o menu principal do site e as novas funcionalidades 

incorporadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.2- Menu principal do site e suas funcionalidades.  
Fonte: https://sites.google.com/site/fisicadomeioambiente2/home 

 

 

O link para o site atual é o seguinte:  

https://sites.google.com/site/fisicadomeioambiente2/home 

 

 

6.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho apresentado em forma de dissertação de mestrado 

pode ser visto como um primeiro passo, embora que seja bem tímido, no sentido de 

abrir o diálogo entre a academia e as necessidades almejadas pelo mercado de 

Unidades didáticas propostas 
para a Disciplina de Física do 
Meio Ambiente. 

Aqui é possível ver quem 
colabora com os conteúdos do 
site.  

Aqui os alunos podem participar de 
grupos de discussão mediados pelo 
professor da disciplina de FMA 

Aqui é possível ver notícias sobre Meio 
Ambiente postadas pelos colaboradores. 

  

Clicando aqui teremos uma área destinada 
exclusivamente para professores do ensino 
médio.  

 

https://sites.google.com/site/fisicadomeioambiente2/home
https://sites.google.com/site/fisicadomeioambiente2/home
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trabalho. Ao concluir a licenciatura em Física na UFRN e iniciar minha atividade de 

lecionar Física profissionalmente pude constatar um distanciamento entre o 

conhecimento acadêmico e as habilidades necessárias ao professor para que 

desempenhe a sua função com segurança. Embora possamos observar uma 

melhora nos Projetos Políticos e Pedagógicos no sentido de melhor instrumentalizar 

didaticamente os nossos licenciados em Física, estas são consideradas tímidas e 

precisam avançar no sentido de contemplar as necessidades e anseios das 

instituições de ensino, de preparar os nossos licenciandos segundo novos 

paradigmas sociais que exigem o domínio de novas habilidades gerais para se lidar 

com os problemas de ensino-aprendizagem de educação científica do século XXI.   

Uma instituição que se propõem a formar profissionais competentes para 

o mercado de trabalho, mas não mantém um diálogo permanente com estes 

profissionais egressos dificilmente conseguirá atender aos anseios da nossa 

sociedade. Acreditamos que uma nova proposta de Projeto Político e Pedagógico 

para a Licenciatura em Física só será considerada moderna e atual quando for 

aberto um canal de comunicação entre a academia e todos aqueles que de alguma 

forma tem interesse na formação de professores para o ensino de Física.  

No decorrer dos estudos e pesquisa para a elaboração desta dissertação 

de mestrado encontramos uma grande dificuldade ao analisarmos o Projeto Político 

e Pedagógico da Licenciatura em Física da UFRN em sua versão atual. Tal 

dificuldade é gerada em parte pela imprecisão com que são definidas as habilidades 

e competências formativas proposta no PPP. Outro ponto relevante é limitações do 

perfil ou modelo profissional contidos no PPP, o que acabou por dificultar a definição 

das habilidades gerais para a disciplina de Física do Meio Ambiente.  

Ao avançar na pesquisa pudemos constatar que a organização do 

processo de ensino da maioria das disciplinas que fazem parte do PPP do curso de 

licenciatura em Física da UFRN não seguem uma metodologia científica que 

contribua para uma organização da matriz curricular segundo o perfil ou modelo 

profissional do Licenciado em Física. Varias das disciplinas descritas no PPP do 

curso de licenciatura em Física da UFRN traz tão somente um conjunto de 

conteúdos (ementa da disciplina) que devem ser ministrados pelo professor sem 

descrever os objetivos gerais de cada disciplina e seu vínculo com o perfil ou modelo 

profissional do licenciando em Física.  
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As nossas expectativas em relação a nossa pesquisa é que nos próximos 

anos, com as novas reformas curriculares, já possamos observar uma grande 

mudança no Projeto Político Pedagógico do curso de licenciatura em Física no 

sentido de: 

- Estabelecer um modelo ou perfil profissional mais preciso e detalhado, levando em 

consideração, os novos campos de atuação profissional de um licenciado em Física; 

- Definição dos objetivos gerais do curso vinculados ao perfil profissional do 

Licenciado em Física; 

- Definição das competências gerais formativas para a licenciatura em Física com 

maior precisão; 

- Organização dos programas de ensino das disciplinas segundo metodologia atuais 

de organização científica do processo de ensino;  

- A descrição das disciplinas no PPP da licenciatura em Física da UFRN contendo 

no mínimo a definição dos objetivos gerais (instrutivos e educativos) da disciplina em 

termos de habilidades gerais e a descrição detalhada do sistema de conhecimentos; 

- Elaboração de um PPP que leve em consideração os anseios e necessidades dos 

egressos, instituições de ensino que absorvem estes profissionais de ensino, enfim, 

que estabeleça um canal de comunicação entre a academia e o mercado de 

trabalho; 

- Elaboração de um PPP que tenha a participação de especialistas em várias áreas 

de atuação ligadas à elaboração de currículo, didática das ciências naturais, dentre 

outros. 

Em relação à disciplina de Física do Meio Ambiente esperamos que: 

- A disciplina de Física do Meio Ambiente possa ter sua carga horária aumentada 

para que aspectos relacionados à instrumentação desta disciplina possam ser mais 

bem discutidos; 

- Possamos desenvolver um livro texto voltado para professores de Física que trate 

especificamente de temas de Física do Meio Ambiente; 

- Haja esforço no sentido de elaboração de propostas que visem captar recursos 

para equipar um laboratório em Física do Meio Ambiente; 
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- O novo programa de Ensino de FMA possa ser aplicado já nos próximos semestres 

no curso de licenciatura em Física da UFRN; 

- O site desenvolvido possa ser constantemente atualizado e alimentado pelos 

colaboradores e se transforme numa ferramenta útil tanto aos licenciandos em 

Física em formação como professores já formados. 

 

As conquistas tecnológicas de nossa sociedade têm contribuído para o 

surgimento de novas profissões ou uma readequação das consideradas profissões 

clássicas. No caso das licenciaturas o desafio é adequar as propostas curriculares 

dos centros de formação de professores às necessidades de uma sociedade cada 

vez mais inserida num contexto tecnológico e que irá exigir de nossos professores 

uma busca constante pelo aperfeiçoamento profissional. A dinâmica das relações 

sociais no paradigma de sociedade atual acaba por “pressionar” para que nossos 

centros de formação de professores estabeleçam mudanças curriculares cada vez 

mais frequentes algo que exige tempo, pesquisa e investimentos.  

O Mestrado profissionalizante com foco em Ensino de Física do Programa 

de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática foi uma ótima 

oportunidade de aprimoramento profissional em vários aspectos, mas o principal 

deles e que em minha opinião deve sempre acompanhar a vida profissional do 

professor de Física é a necessidade de pesquisar. A pesquisa em Ensino de Física 

tem contribuído para questionamentos constantes sobre o meu objeto de ensino e 

de que forma eu possa aperfeiçoar a minha prática profissional.  

A Física tem dado contribuições relevantes na construção de modelos 

climáticos cada vez mais precisos e que leve em consideração uma grande 

quantidade de variáveis. Contudo, existe uma única variável denominada “ganância 

humana” que não pode ser quantificada, mas que tem grande influência sobre o 

nosso Meio Ambiente e não entra na “equação” dos modelos.   

Esperamos que a disciplina de Física do Meio Ambiente possa continuar 

contribuindo para a formação de nossos licenciados e que cada vez mais temas 

relacionados ao nosso Meio Ambiente sejam trabalhados no Ensino Médio abrindo, 

sempre que possível, a discussão em torno dos problemas ambientais do bairro, da 

cidade e de nosso planeta. Desta forma, estaremos contribuindo para a formação de 

cidadãos cada vez mais conscientes e participativos. 
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