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Introdução

Este texto apresenta a pesquisa de Mestrado que está sendo realizada no PPGEC³ e
tem por objetivo investigar os saberes que constituem um professor de Física que busca em
suas ações educativas proporcionar aprendizagens significativas.

Desde a formação inicial nos perguntamos se os alunos se interessam por esta ciência;
que ferramentas podem tornar as aulas inquietadoras e vinculadas ao cotidiano? Para entender
tais inquietações embasamos os estudos em autores que discutem o ensino e a aprendizagem,
a formação de professores, a aprendizagem significativa e o uso de ferramentas pedagógicas.

Metodologia

O estudo será realizado durante o Estágio de Docência, tendo por sujeitos de pesquisa
professor e alunos da disciplina de Física I de um curso de licenciatura da FURG e a própria
pesquisadora. Segundo Rodrigues (2007) para compreender melhor a transformação nos
modos de ser professor, suas ações, percepções e interações, precisamos observá-la em
relação à situação específica na qual o sujeito opera.

Varela, Thompson e Rosch (2003) argumentam que, quando incluímos em nossa
reflexão sobre um dado problema aquele que conhece, ou seja, quem faz a questão/pergunta,
e incluímos o próprio processo de fazer a pergunta na circularidade fundamental, a pergunta
adquire um novo significado e uma nova existência para nós. Deste modo, os dados serão
coletados e analisados com o material da organização da disciplina, do diário da pesquisadora
com registros das aulas e de entrevistas com o professor.

Conversa teórica

Os conceitos centrais da pesquisa são aprendizagem significativa, ensino de Física,
ferramentas pedagógicas e formação de professores tendo como autores de referência Marco
Antonio Moreira (2006), David Ausubel (1980), Juan Ignácio Pozo (2009), Humberto Maturana
(2001) e Maurice Tardif (2010).

Notamos que o ensino de Física não vem acompanhando os avanços tecnológicos
ocorridos nas últimas décadas, tornando-se distante da realidade do aluno, estes fatos
motivam a pesquisa no sentido de que vemos que o professor tem um importante papel de
motivador/mediador das aprendizagens.

Além disso, entendemos que a formação do professor passa por diversos saberes, as
ferramentas pedagógicas, como situações-problema e tecnologias digitais podem atuar como
potencializadoras do ensino se vierem atreladas a uma proposta metodológica que leve em
consideração as vivências do aluno.

Considerações Finais

Acreditamos que o interesse pela ciência pode partir do professor, que se enriquece
através da própria experiência. Devem-se inserir novas propostas em nossas práticas
docentes, com propósito de melhorar a visão atual da Física, desenvolvendo ações
pedagógicas que visem criar condições e ambientes nos quais os estudantes se sintam
motivados a interagir construindo aprendizagens significativas.
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