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Título: 

Ensino com pesquisa na graduação em Pedagogia: análise de uma experiência 

brasileira 
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Almeida, Maria do Socorro da Costa [Universidade do Estado da Bahia, Brasil] 

Soares, Sandra Regina [Universidade do Estado da Bahia, Brasil] 

Resumo: 

O presente trabalho científico nasce da integração curricular desenvolvida na Graduação em 

Pedagogia, da Universidade do Estado da Bahia, no Brasil, por meio da experiência do ensino 

com pesquisa. Tomou-se como pressupostos os estudos de Castanho (2000) e Contreras (2001) 
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que debatem e relacionam os aspectos inerentes ao papel da universidade para garantir a 

vivência da práxis, destacando a importância da pesquisa para a construção da autonomia dos 

sujeitos e suas implicações para a produção ética do conhecimento, no contexto universitário, 

considerando a necessidade do permanente diálogo entre as práticas sociohistóricas 

universitárias com vozes e manifestações emergentes do cotidiano e de outras esferas de 

produção do conhecimento. Outros autores, também, embasam essa experiência científica e 

acadêmico/formativo, Soares (2010), Santos (2005), Demo (1999) e Paolli (1988). Essa 

abordagem se delineia no cenário das grandes mudanças contemporâneas impostas pelas 

revisões apontadas pelas demandas da sociedade do conhecimento. A metodologia adotada se 

apóia nos subsídios dos estudos da vertente qualitativa de pesquisa e de construção/ 

interpretação dos dados. No desenvolvimento, foram organizadas quatro etapas de investigação: 

1. Integração entre componentes curriculares do Curso de Licenciatura em Pedagogia: 

Psicologia e Pesquisa e Prática Pedagógica, por meio de planejamento alinhado e integrado para 

o reposicionamento que prevê a integração orgânica entre processos didáticos, atuação 

docente e resultados/aprendizagens. 2. Orientação aos universitários para realização de 

leituras e construção de um guia de observação de aulas nas escolas de crianças – educação 

básica/séries iniciais, como é denominado no Brasil. 3. Ida a campo para realização de 

observações de aulas. 4. Textualização e interpretação dos achados da 

observação./Debate/socialização e análise triangular sobre os impactos da experiência para a 

aprendizagem significativa inerente ao ´tornar-se professor´, destacando a importância da 

pesquisa para esse objetivo. O presente trabalho, portanto, expressa relevância porque suas 

contribuições permitem realizar reflexões sobre a relação teoria/prática e melhorar a gestão das 

ações dos docentes e discentes, no contexto da formação universitária. O estudo revelou-se 

vantajoso para os participantes, pois, valida a preocupação com a inserção da pesquisa como 

princípio educativo no âmbito da universidade, inquietação que converge com a 

problematização proposta pelos educadores críticos que estudam a universidade e o fenômeno 

da docência em seu contexto. 

Palavras-chave: 

Docência universitária; ensino com pesquisa; aprendizagem significativa; integração curricular. 

 

Introdução 

Trata-se de uma experiência científica desenvolvida no contexto do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia, da Universidade do Estado da Bahia, Campus I, Salvador, Bahia/Brasil, envolvendo os 

componentes curriculares: Psicologia da Aprendizagem e Educação, ministrado pela Profª. Dra. 
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Sandra Regina Soares, e o componente  Pesquisa e Prática Pedagógica III, conduzido pela Profa. 

Mestre Maria do Socorro da Costa e Almeida, em uma turma do matutino, no primeiro semestre do 

ano 2011. 

 

A decisão de realizar a docência universitária articulando as propostas dos citados componentes e os 

trabalhos das referidas professoras na mesma turma, nasce da inquietação das pesquisadoras sobre a 

formação do egresso do Curso de Pedagogia.  No Brasil, os estudos contemporâneos tem revelado que 

o currículo da formação do profissional de Pedagogia se ocupa predominantemente da formação 

teórico/conceitual e metodológica dos professores, em estudos sobre a Escola, distanciados, muitas 

vezes, de propostas de estudos na Escola, ou melhor, com a Escola (CUNHA, 1990; FREIRE, 1998; 

COUTINHO, 2007). Além disso, a fragmentação do trabalho acadêmico que aparta ensino, pesquisa e 

extensão e, por conseguinte, condena o ensino ao desenvolvimento de práticas reprodutivistas, 

centralizadas no docente universitário que por sua vez atua como agente de relações verticalizadas de 

transmissão acrítica de informações e conceitos que já estão nos livros, produzidos por outrem. Essas, 

dentre outras tensões, motivaram a realização deste trabalho. Por ele, se evoca os pressupostos crítico-

dialéticos para interpretar as possibilidades de mudanças no contexto das ações educativas na 

Universidade (SANTOS, 2005; ANASTASIOU, 2007), considerando a abordagem do ‘ensino com 

pesquisa’ como concepção e desenho fecundos para a prática docente, no contexto da docência 

universitária (DEMO, 1999; SOARES e CUNHA, 2010), na Licenciatura em Pedagogia. 

Considerando esses pressupostos, as duas professoras propuseram à turma, foco desta pesquisa, uma 

oportunidade de estudo integrado e interdisciplinar (FAZENDA, 2000), no qual os conteúdos foram 

abordados de maneira contextualizada e norteados pelos princípios do ‘ensino com pesquisa’. Com 

isso, os estudantes universitários foram orientados a’ vencer os manuais’ e romper com a cultura dos 

preconceitos e estereótipos sobre o ensino. Os estudantes foram desafiados a buscar respostas na 

Escola, locus de sua futura atuação profissional, opondo-se a aceitar concepções prontas e 

generalizáveis para entender as relações experimentadas nesse contexto.  

Essa abordagem se fez necessária visto que ainda está distante a consolidação do diálogo entre 

Universidade e a Escola (CASTANHO, 2000), sobretudo, mediada pela relação ensino/pesquisa. De 

forma que a vivência do ‘ensino com pesquisa’ entre docentes universitários e licenciandos que estão 

em processo de formação profissional inicial, torna-se um cenário fecundo para muitas indagações e 

descobertas, vitalizando a oportunidade de aliar as dimensões social, científica e pedagógica e, 

especialmente, contribuindo para superar lógicas alienantes e instrumentalistas na formação do 

educador, pois, pretende-se contribuir na elaboração de subsídios e experiências que favoreçam ao 

desenvolvimento profissional docente. 
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O ‘ensino com pesquisa’: algumas aproximações 

Uma das indagações subjacentes a este trabalho consiste em buscar o lugar da investigação no 

processo ensino/aprendizagem no contexto acadêmico, na formação de professores, especialmente, na 

Licenciatura em Pedagogia. É sabido que investigar as injunções que envolvem a formação de 

professores na Universidade constitui-se em centro de interesse de muitos pesquisadores 

contemporâneos (STENHOUSE, 2000; COUTINHO, 2007). A emergência dessas inquietações se 

evidencia nos estudos que denunciam o acúmulo de informações e a reprodução mecânica de modelos 

como forma de garantir uma aprendizagem, muitas vezes superficial aos estudantes. São experiências 

de ênfase memorística e descontextualizadas, ignorando as relações complexas que marcam a 

contemporaneidade ou a chamada ‘sociedade do conhecimento’ (BARNETT, 2005; BECKER, 2010).  

Nesse contexto, Santos (2005) alimenta a discussão sobre a legitimidade da Universidade, 

recomendando cinco áreas de ação que precisarão ser integradas a essa condição: a democratização do 

acesso; a pesquisa-ação, a ecologia dos saberes e a relação da universidade com a escola pública. 

Propõe uma relação com o conhecimento, indo além dos caminhos já existentes, constatados nas 

dinâmicas já mapeadas, como pouco eficientes para o necessário ‘aprender a pensar’. Nesse sentido, 

autores como Paoli (1988), Stenhouse (2000), Pimenta (2002), Masetto (2003) consideram que ensino 

e pesquisa na universidade devem ficar muito próximos ou indissociáveis.  

Assim, merece destaque a contribuição do estudioso brasileiro, Pedro Demo (1999), quando diferencia 

pesquisa científica de pesquisa como princípio educativo. A primeira caracteriza-se pelo 

atendimento dos apelos e exigências das engrenagens institucionais, nos quais os processos, métodos, 

títulos e ritos são muitas vezes mais importantes do que a aprendizagem. Já a concepção de pesquisa 

como princípio educativo se dá como atitude de engajamento político/cultural a favor da 

aprendizagem do pensar, desenvolvendo estratégias investigativas e capacidades cognitivas  e 

sociais de contextualização de fatos e relações. 

Outros estudos de autores contemporâneos, como Cunha (1990), Freire (1998), Demo (1999),  dentre 

outros, ressaltam a importância da aproximação entre ensino e pesquisa para a conquista de resultados 

relevantes no contexto universitário. Nesse sentido, vale lembrar que as contribuições de Fazenda 

(2000), enfatizam que o ensino é um fenômeno de muita complexidade. A autora defende a 

valorização da pesquisa como dispositivo que favorece a elaboração do conhecimento. Seus estudos 

relacionam a importância da vivência da pesquisa para a formação crítica e interdisciplinar dos 

sujeitos. 

Nesse sentido, as ampliações conceituais e estudos contemporâneos nascidos a partir de análises sobre 

as limitações do modelo fragmentado de ensino, com ênfase transmissiva, ainda vigente (CUNHA, 



2955 
 

1990; DEMO, 1999; BECKER, 2010, dentre outros), propõem o investimento na abordagem do 

‘ensino com pesquisa’, pautando-se na possibilidade de realização da utopia didática de aproximações 

graduais entre teoria/prática, razão/emoção, professor/aluno, conteúdo/forma, centro/periferia, 

afeto/autoridade, cognição/intuição, ciência/conhecimento comum, fala/escuta, dentre outras 

possibilidades estruturantes, necessárias para alicerçar a experiência do pensamento crítico. 

E, também, Paoli (1988), Stenhouse (2000), Pimenta e Anastasiou (2002), dentre outros autores, 

contribuem para elucidar algumas características e significados do ‘ensino com pesquisa’ na 

Universidade. Suas contribuições apontam para uma opção de aliança entre teoria e prática, com 

ênfase no pensamento investigativo, favorecendo a dinâmica da produção do conhecimento. O 

desejável seria, no entanto, que desde a infância o sujeito fosse cognitivamente desafiado a pensar, 

explicar e contextualizar. Como isso não acontece com regularidade, ao ingressar na Universidade, o 

estudante se reconhece predominantemente, como reprodutor ou receptor com restrita capacidade 

analítica, chegando como sinal de avanço máximo horizontal, a expressar a capacidade de descrever 

fatos, isentando-se de qualquer movimento interpretativo e, menos ainda, de elaboração de uma atitude 

propositiva ou criativa. 

Logo, a concepção de ‘ensino com pesquisa’ demanda outro olhar sobre a dinâmica de ensinar e de 

aprender na sala de aula universitária, preocupação contemporânea do campo da Educação, clamando 

por uma atuação questionadora e autoral dos participantes, superando o papel de receptor passivo nas 

tramas da educação bancária, já denunciado por Paulo Freire (1990) em sua importante obra 

educacional.  

Portanto, realizar investimentos curriculares e didaticospedagógicos fundamentados nos pressupostos 

da investigação fortalece uma episteme que contribui para elaborações pautas em indagações sobre o 

real, mais precisamente, sobre a própria formação e sobre as dinâmicas inerentes à escola, seus atores, 

linguagens e relações. No entanto, operar uma abordagem de ‘ensino com pesquisa’ é muito mais 

desafiadora, pois, exige muita implicação de docentes e discentes, revisitando suas verdades e 

paradigmas confortáveis, sobretudo, porque já foram experimentados. Exige outra atitude frente ao 

conhecimento, com a qual, cada estudante pode colaborar na interpretação da realidade e na 

aprendizagem dos pares, deslocando a autoridade central tradicionalmente depositada no professor ou 

nos manuais, para uma abordagem colaborativa de investigação como caminho de aprendizagem. 

 

As etapas do processo de ‘ensino com pesquisa’ 

Durante o semestre acadêmico, os estudantes foram orientados pelas autoras deste trabalho para: 

observação de aulas, registros e textualização das anotações e construção de sínteses analíticas. Esse 

processo foi precedido da construção, em duplas, de um guia de observação da prática educativa 
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desenvolvida nas escolas visitadas. As observações ocorreram em classes de ensino fundamental, nos 

anos iniciais da educação. Desse modo, as etapas e os procedimentos que integram este trabalho 

acadêmico/investigativo estão relacionados a seguir: 

 

1. Integração entre componentes curriculares do Curso de Licenciatura em Pedagogia: Psicologia da 

Aprendizagem e Educação e Pesquisa e Prática Pedagógica III, por meio de planejamento alinhado e 

interdisciplinar para o reposicionamento que prevê a articulação orgânica entre processos didáticos, 

atuação docente e resultados/aprendizagens.  

2. Orientação aos universitários para realização de leituras e construção de um guia de observação de 

aulas nas escolas de crianças – Educação Básica/séries iniciais do Ensino Fundamental.  

3. Ida dos estudantes universitários ao campo para realização de observações e registros de aulas nas 

escolas de Ensino Fundamental, visitadas.  

4. Textualização e interpretação dos achados da observação. Debate/socialização e análise triangular 

sobre os impactos da experiência para as aprendizagens inerentes ao processo de ´tornar-se 

professor´, destacando a importância da abordagem de ‘ensino com pesquisa’ para o alcance desse 

objetivo. 

Vale salientar que houve o cuidado de selecionar questões de pesquisa que contemplassem os objetos 

dos dois componentes curriculares, articulados nesta experiência. Foram escolhidas, portanto, depois 

dos estudos teóricos mediados pelas docentes, as seguintes questões: 

 a. quais os fatores que interferem na ocorrência da aprendizagem na sala de aula do Ensino 

Fundamental? 

 b. como o processo de gestão escolar impacta nos processos de sala de aula? 

Os universitários utilizaram as questões como norteadoras do olhar, das observações e das 

interpretações das dinâmicas de sala de aula registradas: relação entre as crianças; comunicação entre a 

professora regente e as crianças; condução da sequência didática pela professora, relação entre as 

crianças e os materiais e as tarefas orientadas, dentre outros aspectos que emergiram nas observações 

de aulas. 

 

A experiência de ‘ensino com pesquisa’ na perspectiva dos estudantes universitários 

Os estudantes expressaram suas reflexões nos debates em sala, na Universidade, e na apresentação dos 

relatórios analíticos, com a presença das duas professoras responsáveis pela condução da investigação. 
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Alguns participantes ressaltaram a importância da organização didática oportunizada pela experiência 

de ‘ensino com pesquisa’: 

Foi criado um cronograma de pesquisa com datas para elaboração do guia  de observação, ida à 

escola, análise dos dados coletados, revisão dos autores estudados, criação do relatório e sua 

entrega [...]   (Universitários: T2.; L2. e N2.)  Local de observação: Escola Municipal Bahia 

 

O processo subjacente ao percurso do ‘ensino com pesquisa’ envolveu e valorizou a realização das 

leituras, participação na elaboração dos instrumentos de investigação, por exemplo, a elaboração do 

guia de observação, e pontuou a produção de um relatório analítico, em duplas ou em grupos de três 

componentes. Em cada texto/relatório analítico foi revelado um conjunto de limites e possibilidades do 

participante na produção do trabalho. Vale a pena, destacar, por exemplo, 

[...] esse exercício de relacionar teoria e prática deveria acompanhar todo processo de formação 

do educador, na academia [...] que  provoquem a reflexão sobre a atuação docente [...]          

(Universitários: M.; P; e T)  Local de observação: Centro Social Urbano de Mussurunga. 

 

Essas afirmações indicam a existência de mobilização de concepções e conceitos sobre as 

necessidades que atravessam a própria formação inicial profissional do licenciado em Pedagogia. 

Relacionar teoria e prática é desafiante e trabalhoso.  Deslocam os sujeitos formados em uma lógica 

moderna, depositária e linear, fundada na memória, para um fecundo e árduo exercício reflexivo e 

questionador. Cada um passa a dizer por si, dialogando com os autores e com suas experiências 

pessoais e práticas sociais. 

[...] nos oportuniza, além da vivência da prática escolar, a realização de articulações entre as 

informações coletadas e as reflexões por nós desenvolvidas ao longo de nossa formação na 

Universidade [...]  

A preparação do professor para este tipo de trabalho, um trabalho tão específico, tão particular, 

que é o trabalho de ser professor em sala de aula, é essencial, pois contribui para a formação de 

um profissional diferenciado, mais humanizado e transformador, cuja eficiência, autonomia e 

domínio no desenvolvimento dos elementos do ato pedagógico, tornam-se  possível. 

(Universitários: B.; D.; e R.) Local de observação:  Colégio Arte 

 

Esses depoimentos são muito reveladores para esta pesquisa. Eles indicam a preocupação dos 

estudantes universitários com a concepção de ”ser professor”.  Oportuniza a indagação: o que é 

necessário para ser professor? Que saberes e atitudes são necessários à prática docente? Abordam a  

inclusão de aspectos muito importantes ao exercício docente contemporâneo:  humanização, 
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autonomia e desenvolvimento dos sujeitos na profissão (PIMENTA e ANASTASIOU, 2002; VIEIRA, 

2005).  Nesse sentido, a vivência de ‘ensino com pesquisa’, na qual os conteúdos, o docente ou a 

metodologia deixaram de ser o centro do processo, optando-se por um caminho de investigação, de 

aprendizagem pela pergunta, pode dar sentido à construção de novas estratégias interpretativas da 

realidade, alterando a visão sobre o papel da escola, da docência universitária e dos modelos de 

formação do educador na Licenciatura em Pedagogia. 

Vivenciar o ‘ensino com pesquisa’ possibilitou, portanto, o estabelecimento de relações significativas, 

superando alguns traços de enfoque positivista que marcam compreensão hegemônica sobre a 

educação, no Brasil. Dessa forma, alguns participantes, destacam alguns avanços oriundos da vivência 

da pesquisa em seu percurso formativo,   

 

[...] a partir das observações validamos teorias aprendidas na sala de aula, o que nos 

proporcionou várias reflexões acerca da aprendizagem e do Projeto Político Pedagógico 

daquela instituição. (Universitários D2.; L. e N) Local de observação: Colégio Municipal de 

Educação Infantil do CSU 

 

Essa compreensão está em sintonia com contribuições de pesquisadores contemporâneos, tais como 

Fazenda (2000), Contreras (2001), Masetto (2003), Anastasiou (2007), dentre outros estudiosos que 

defendem a importância da construção na Universidade e pela educação, de novas formas de 

mediação, pois, os estudos científicos indicam que  

 

a relação do homem com o  mundo não é uma relação direta, mas, fundamentalmente uma 

relação mediada [...] Mediação, em termos genéricos é o processo de intervenção de um 

elemento intermediário numa relação; a relação deixa então de ser direta e passa a ser mediada 

por este elemento. (OLIVEIRA, p. 26, 1993)  

 

Assim, podem ser revisitadas as formas de entender o papel das relações socioeducativas em contexto 

institucional, pois, a Universidade e a Escola  tem como desafio muito mais que a escolarização. 

Nelas, os sujeitos podem desenvolver formas inovadoras e solidárias de operar e mediar  na construção 

de suas trajetórias, pessoal e profissional, investindo na elaboração de estratégias singulares de 

apropriação contextualizada de ‘modos de pensar’, ‘modos de fazer’ e ‘modos de sentir’. Dessa 

maneira, os depoimentos dos participantes sinalizam para a importância da integração curricular na 

Licenciatura em Pedagogia e para a urgência da assunção da abordagem de ‘ensino com pesquisa’ na 
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formação de educadores, enriquecendo de possibilidades construtivas a formação do educador e a 

própria Pedagogia Universitária. 

 

Considerações críticas ou o potencial do ‘ensino com pesquisa’ para a formação de professores 

no curso de pedagogia 

A experiência objeto desta comunicação se constitui em um investimento contingencial e muito 

significativo nos estudos sobre a formação docente, no Curso de Licenciatura em Pedagogia. Suas 

características envolvem percursos acadêmicos e formativos que viabilizam,  

 

� Aproximação universidade/escola; 

� Construção de uma cultura de pesquisa; 

� Redimensionamento das fronteiras do conhecimento; 

� Investimento na formação do licenciando nas dimensões: didática, política, científica, 

pedagógica e ética; 

� Vivencia da interdisciplinaridade na construção da pesquisa como ‘princípio educativo’. 

 

Dessa maneira, compreende-se o potencial da experiência de ‘ensino com pesquisa’ como dispositivo 

para superar o conteudismo e a linearidade acrítica dos processos convencionais do currículo 

fragmentado de Licenciatura em Pedagogia, vigente no Brasil. O potencial desta experiência de 

‘ensino com pesquisa’ permitiu teorizar a prática, examinar a escola, sentindo-se parte dela, superando 

as lógicas de estigmatização do contexto escolar, sem ao menos visita-lo. A ida a campo com um guia 

de observação amplia a implicação e a responsabilidade do estudante universitário, passando a atuar 

com rigor como ator nesse cenário, possibilitando aprendizagens mais significativas e eficazes sobre a 

docência observada. E, sobre a docência em formação, da qual os universitários são porta-vozes. 

 

 O ‘ensino com pesquisa’ nos cursos de graduação em Pedagogia implica horizontalizar as relações e 

superar a dicotomia teoria/prática e a hierarquização professor/aluno. O promove a disseminação do 

pensar sobre a prática e sobre a formação, promovendo sistematizações e integrando olhares, 

atribuindo à prática pedagógica um sentido coletivo e colaborativo. 

Há, portanto, evidências positivas decorrentes do investimento das autoras em produzir formas 

investigativas de aprendizagem, no contexto do Curso de Licenciatura em Pedagogia.  Mas, vale 
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lembrar que alguns aspectos se constituem em limites para o desenvolvimento de ações articuladoras 

entre ensino e pesquisa e, sobretudo, para a implementação do ‘ensino com pesquisa’, tais como: a 

característica predominantemente disciplinar do currículo, a cultura acumuladora, memorística e 

factual apresentada pelos estudantes universitários, o traço de reprodução subjacente às condutas 

institucionais que valorizam muito mais respostas certas e títulos acadêmicos, do que operações 

sustentadas em questionamentos e pesquisa. A compreensão da realidade escolar como algo estático e 

a priori marcado por irreversíveis e paralisantes cicatrizes históricas de abandono social das políticas 

públicas e uma suposta convicção de que já se conhece a escola, suas estratégias e tensões, também, 

representam obstáculos e constrangimentos para a realização do ‘ensino com pesquisa’. 

Outro importante aspecto que colide com o movimento a favor do ‘ensino com pesquisa’ consiste no 

esvaziamento da autoridade e atitude autoral em cada universitário, que declina do exercício da 

autonomia em busca de respostas rápidas e ‘certas’ a questionamentos que muitas vezes nem são seus 

e, especialmente, não se faz ‘ensino com pesquisa’ apoiado na convicção  de que pesquisa se insere 

em um fórum superior e de maior prestígio que o ensino, no contexto acadêmico. 

Mesmo com tantos entraves alicerçados na cultura escolar/acadêmica brasileira de ênfase positivista, a 

possibilidade de optar pela investigação constitui-se em uma opção valiosa, pois, o estudo apresentou  

resultados relevante para os participantes. Eles validam a preocupação com a inserção da pesquisa 

como princípio criativo e científico, (DEMO, 1990) no âmbito da universidade.  

Embora, ter uma atitude de pesquisa e desenvolver o ‘ensino com pesquisa’ na Universidade pareça, 

no primeiro momento, como um cardápio pouco saboroso aos estudantes e, também, pouco atrativo 

para os professores universitários, ainda imbuídos de referencias dicotomizadores da relação ensino e 

pesquisa, os pressupostos do ‘ensino com pesquisa’, impactam na compreensão sobre o lugar e a 

identidade docente, de licenciandos e dos professores universitários (MASETTO, 2003) e sobre o 

papel da Universidade contemporânea na formação do egresso da Licenciatura em Pedagogia. 

A problematização proposta pelos investigadores contemporâneos que estudam a universidade e os 

fenômenos da docência se refletem nas aprendizagens reveladas pelos estudantes universitários, 

sujeitos desta pesquisa.  Eles evidenciam a necessidade de maior apropriação sobre o ‘tornar-se 

professor’. E, para isso, valorizam a vivência da interdisciplinaridade com a integração orgânica entre 

processos didáticos, atuação docente e contexto escolar. Portanto, reconhecem a importância da 

construção da práxis, aproximando Universidade e Escola, para fortalecer as possibilidades de 

experimentação inovadora de ‘ensino com pesquisa’ no âmbito da universidade, especialmente na 

Licenciatura.  
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O funcionamento da noção de repetição na compreensão do imaginário de 

professores de física na formação inicial 
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Resumo: 

A docência numa disciplina de formação pedagógica do curso de Licenciatura em Física numa 

das universidades estaduais do Estado de São Paulo, Brasil, implica em diversas decisões. A 

disciplina visa a análise de questões específicas do ensino da física e de campos e 

conhecimentos envolvidos em propostas de solução para essas questões. Ao montar o plano de 

curso dessa disciplina, o (a) docente deve focar essencialmente esse propósito, e também ter em 

conta que, por ser proposta em catálogo para o segundo semestre do curso, a disciplina pode, em 

grande parte, contribuir para decisões profissionais dos estudantes. Ou seja, se irão se dedicar a 

uma das modalidades do bacharelado em física ou matemática, ou se irão completar a 

licenciatura, visando a docência no Ensino Médio, podendo cursar posteriormente pós-

graduação em Ensino de Ciências, o que lhes possibilitará a realização de concursos para 

docência no Ensino Superior. Dado o até aqui exposto, é grande a abrangência de possibilidades 

do que pode ser trabalhado na disciplina, e de como fazê-lo. A consideração de algumas dessas 

possibilidades somada a alguns resultados de pesquisa obtidos na análise do trabalho em outras 

disciplinas da licenciatura na mesma universidade e na literatura da área contribuíram para que a 

opção recaísse principalmente na programação de artigos científicos da área de ensino de 

ciências envolvendo o trabalho em salas de aula do Ensino Médio com diferentes estratégias de 

ensino. Artigos que foram discutidos com destaque para o fato de que, nesse nível de ensino um 

dos principais problemas tem sido a maioria das aulas se pautar exclusivamente na realização de 

exercícios realizados mecanicamente. O uso de questões abertas na metodologia de ensino e 

avaliação, tendo em conta a noção de autoria na análise das respostas, possibilitou que, a partir 
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