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RESUMO 

GNEIDING, Ivan M. A Física na formação de tecnólogos. 2010. 94 f. Dissertação 
(Mestrado em Tecnologia) – Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, 
Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2010. 

 
 

Este trabalho relata um estudo que investigou o papel e a importância da Física nos 
Cursos Superiores de Tecnologia, tendo como base o Câmpus Curitiba da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), instituição considerada 
referência em educação técnica e tecnológica no Brasil. Partindo da premissa de que 
a Física tem grande importância para, ao menos, proporcionar bases técnicas e 
científicas aos estudantes, mas que ela pode, além disso, ter papel fundamental na 
formação geral, esta pesquisa procurou mostrar as relações entre a Física e a 
formação de tecnólogos nos cursos investigados. Fundamentando-se nos trabalhos 
de Celso Suckow da Fonseca, Luiz Antônio Cunha e Nilson Marcos Dias Garcia, 
buscou-se, através de pesquisa documental, evidenciar a presença de conceitos de 
Física nas propostas de ensino das escolas de formação profissional, desde as 
Escolas de Aprendizes Artífices, até o surgimento da educação tecnológica de nível 
superior. Tomando como fontes documentos oficiais da UTFPR e relatos concedidos 
em entrevistas pelos(as) seus(suas) coordenadores(as) e professores(as), foi possível 
mostrar e analisar, no momento atual, a presença da Física nos cursos investigados, 
assim como analisar o contexto em que ela se insere, sua importância e seus papéis 
em cada um deles. Os resultados apontaram que os conceitos de Física se fazem 
bem mais presentes do que os documentos mostram, e têm participação em diversos 
níveis, desde ser considerada uma simples ferramenta ou mesmo um conhecimento 
geral, até fazer parte da estrutura do curso, representando forte base sobre a qual ele 
pode ser organizado, contribuindo, assim, de forma diversa, em carga horária e 
conteúdo. Mesmo em cursos em que ela se faz pouco presente, desempenha um 
papel de relevante importância, dando condições de compreensão científica, técnica 
e tecnológica aos estudantes, e proporcionando o estabelecimento de raciocínios 
fundamentais para compreensões tanto acadêmicas quanto profissionais, ou ainda 
pessoais e sociais. 

 
 

Palavras-chave: Física e Educação Superior Tecnológica; Física e Educação 
Tecnológica; Educação Superior Tecnológica no Brasil.  

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

GNEIDING, Ivan M. The Physics on the technologist’s educational formation. 
2010. 94 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia) – Programa de Pós-Graduação em 
Tecnologia, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2010. 
 
 
This work reports a study which investigated the role and importance of Physics in 
Technology Undergraduate Programs, being based on the Curitiba Campus of the 
Federal University of Technology - Paraná (UTFPR), an institution considered a point 
of reference in technical and technological education in Brazil. Starting from the 
premise that Physics has a large importance in, at least, providing technical and 
scientific basis for the students, but also that it can have a fundamental role in general 
formation, this research intended to show the relations between Physics and the 
formation of technical personnel in the investigated programs. Underlain by the works 
of Celso Suckow da Fonseca, Luiz Antônio Cunha e Nilson Marcos Dias Garcia, this 
research sought to evidence, through a documental investigation, the presence of 
Physics concepts in teaching proposals of professional formation schools, from the 
Schools of Artifice Apprentices up to the emerging of technological teaching in 
undergraduate programs. Taking as sources the official documents of UTFPR and 
testimonies conceded in interviews with coordinators and professors of this institution, 
it was possible to show and analyze, at the current moment, the presence of Physics 
in the investigated programs, as well as to analyze the context in which it is inserted, 
its importance and its roles in each one of them. The results showed that Physics 
concepts are a lot more present than what was shown by the documents and 
participate at several levels, from being considered a simple tool or general knowledge, 
to being part of the program structure, representing a strong basis on which it can be 
organized, thus contributing in diverse manners to credit load and content. Even in 
programs in which Physics is not too present, it performs a role of great importance, 
offering conditions for scientific, technical and technological comprehension to the 
students, enabling the establishment of fundamental thoughts for both academic and 
professional comprehensions, as well as private and social.          

 
Keywords: Physics and Undergraduate Technological Education, Physics and 

Technological Education; Undergraduate Technological Education in 
Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ainda quando aluno de Licenciatura em Física da Universidade Federal do 

Paraná, fiz dois anos de Iniciação Científica (IC)1 na Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná (UTFPR). A pesquisa desenvolvida, parte de uma pesquisa mais ampla 

que o professor orientador já vinha realizando, tinha por objetivo verificar a presença 

e a demanda de Física escolar nas funções laborais de trabalhadores de indústrias, 

realizada com trabalhadores que possuíam, no mínimo, o Ensino Médio ou 

equivalente. 

Nessa pesquisa mais ampla, diversos segmentos da produção industrial já 

haviam sido ou estavam sendo estudados: eletrodomésticos da linha branca, 

refrigeração automotiva, motores à combustão, motores elétricos e automação 

eletrônica de motores. A parte que me coube, na pesquisa realizada junto ao 

orientador, foi estudar o setor eletrônico, o que ocorreu na WEG Motores, uma 

empresa de grande porte situada em Jaraguá do Sul – SC, com filiais em diversos 

países. 

No decorrer dos estudos foi possível notar que os trabalhadores, nos seus 

diversos níveis hierárquicos na empresa, em sua maioria, não apresentavam 

dificuldades para perceber a Física que estava presente nos processos de produção 

dos quais participavam. Auxiliados por uma listagem de assuntos de Física ensinados 

no ensino médio, organizados a partir de índices de livros didáticos, esses 

funcionários mostraram que percebiam um grande número de conceitos de Física 

sendo aplicados em seu dia a dia de trabalho. 

A ideia central da pesquisa de IC era verificar a relação dos conhecimentos de 

Física escolar aprendidos durante o período do Ensino Médio, com as atuais funções 

laborais dos trabalhadores, ou seja, verificar a aplicação desses conhecimentos para 

a vida profissional de trabalhadores que, ao terminar os estudos de Ensino Médio, 

ingressaram no mundo do trabalho. Para tanto, foram aplicados questionários e 

realizadas entrevistas, de modo que os resultados obtidos permitiram identificar a 

visão que eles tinham a respeito desses assuntos escolares. 

                                            

1 Sob orientação do Professor Dr. Nilson Marcos Dias Garcia. 
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Motivado pela maturidade intelectual e científica adquiridas na IC e pela 

curiosidade de descobrir qual a importância e relevância daquilo que nós professores 

ensinamos em sala de aula aos futuros trabalhadores, foi que resolvi trilhar mais uma 

etapa de pesquisa acadêmica, ingressando como aluno de mestrado no Programa de 

Pós-Graduação em Tecnologia (PPGTE), localizado na Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná. 

A presente pesquisa segue a mesma linha da IC, mas buscando agora 

evidenciar os papéis e a importância da Física escolar para os Cursos Superiores de 

Tecnologia. O estudo foi feito buscando contemplar diversos aspectos, tais como, 

dentre outros, as relações interdisciplinares, o perfil profissional de conclusão, as 

matrizes curriculares e a organização dos cursos. 

O foco da iniciação científica era a importância da Física segundo a opinião de 

pessoas atuantes no mundo do trabalho; já o foco da presente pesquisa foi a 

importância e os papéis da Física com respeito ao futuro trabalhador, segundo 

considerações da instituição formadora. 

Através da análise de matrizes curriculares, ementas de disciplinas e também 

entrevistas com coordenadores(as) e professores(as), este trabalho buscou 

evidenciar os papéis que a Física desempenha nos Cursos Superiores de Tecnologia. 

A investigação desenvolvida neste trabalho teve como objetivo buscar 

elementos para responder à seguinte questão de pesquisa: qual a importância e os 

papéis da Física na formação dos profissionais tecnólogos de nível superior, segundo 

uma visão da instituição de ensino? 

A resposta a essa pergunta irá mostrar a importância que tem a Física para um 

ramo específico da Educação Superior, a Tecnológica, e indiretamente sua 

importância para o mundo do trabalho, já que a formação de tecnólogos é a formação 

de um considerável contingente que irá atuar profissionalmente. 

Pelo fato da Física tratar de um ramo bastante importante da ciência, e que 

acaba por influenciar diretamente a tecnologia, pois cria meios capazes de modificar 

as formas de produção, uma vez que há possibilidade de criar ferramentas mecânicas 

e eletrônicas para tal, diversas formas de gerar e obter energia, etc., ela merece uma 

atenção especial nesta natureza de educação, pois, por mais que alguns cursos não 

a prevejam como disciplina em sua estrutura curricular por não a relacionarem 

diretamente com a área de atuação, ela tem presença constante na vida dos 
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tecnólogos, seja em suas funções laborais, ou em discussões atuais como a mudança 

climática ou energias renováveis e sustentabilidade. Assim, seja como um 

conhecimento específico da área atual de um curso, seja como um conhecimento 

geral para esclarecimento de questões de políticas atuais, saber Física se faz 

necessário. 

Existindo mais de 1800 Cursos Superiores de Tecnologia em todo o Brasil, 

ofertados entre instituições privadas e públicas, foi necessário delimitar o universo da 

pesquisa, restringindo-a aos cursos oferecidos pela UTFPR, universidade pública de 

tradição reconhecida no campo da formação técnica e tecnológica. 

Como a instituição em questão é formada por um grande número de cursos em 

vários campi distribuídos por todo o Estado do Paraná, optou-se por investigar apenas 

os cursos do Campus Curitiba, que, além de ser o mais antigo e, portanto o de maior 

tradição, é também o maior e o que concentra o maior número de cursos, alunos e 

professores.  

Os cursos estudados pela pesquisa foram os Superiores de Tecnologia, cuja 

principal característica é a de ser de um ramo da educação profissional. Foram 

tomados como objeto de investigação os cursos de Automação Industrial, 

Comunicação Institucional, Design Gráfico, Mecatrônica Industrial, Processos 

Ambientais, Radiologia e Sistemas de Telecomunicações, todos eles com duração de 

2400 a 3000 horas distribuídas entre cinco ou seis períodos semestrais.  

A carga horária de disciplinas em que se encontram conceitos de Física 

depende dos objetivos dos cursos. Assim, por exemplo, um curso como Design 

Gráfico não terá a mesma quantidade dessas disciplinas que o curso de Mecatrônica 

Industrial. Análises como a da carga horária dessas disciplinas, os períodos em que 

elas fazem parte, suas relações com outras disciplinas e áreas, foram alguns dos 

objetos de estudo nessa pesquisa.  

As informações pertinentes à investigação foram obtidas pela análise de 

documentos oficiais relativos aos Cursos Superiores de Tecnologia, dos sites oficiais 

dos cursos e através de entrevistas com os coordenadores(as) e alguns 

professores(as) dos respectivos cursos. 

No primeiro capítulo são apresentados os elementos que darão suporte teórico 

ao estudo. Porém, como o número de estudos com mesmo foco é muito pequeno, a 

opção foi feita por basear essa parte do trabalho nos estudos feitos por Celso Suckow 
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da Fonseca e Luiz Antônio Cunha, que realizaram pesquisas bastante detalhadas do 

ensino profissional no Brasil, e na dissertação de mestrado e tese de doutorado de 

Nilson Marcos Dias Garcia, que focam o estudo da Física nos cursos técnicos de 

instituições federais e na produção industrial. 

Nesse mesmo capítulo é feito um breve resgate histórico do surgimento, no 

âmbito federal, das escolas de educação profissional no Brasil, desde as suas origens 

como Escolas de Aprendizes Artífices até as atuais de educação tecnológica, assim 

como ao significado atribuído, nesse contexto, às palavras tecnologia e educação 

tecnológica. 

O segundo capítulo descreve e aborda aspectos metodológicos da pesquisa. 

São apresentados os documentos estudados, justificando as escolhas, identificando 

e caracterizando os cursos analisados e esclarecendo elementos relativos às 

escolhas metodológicas. Também são descritas as estratégias utilizadas para a coleta 

de dados, os métodos utilizados para realizar e tratar as entrevistas e apresentadas 

as categorias sob as quais as análises foram realizadas. 

No terceiro capítulo são evidenciados os resultados das pesquisas que indicam 

a participação da Física no perfil profissional de conclusão dos alunos e também das 

matrizes curriculares de formação dos tecnólogos, assim como são feitas as análises 

dos resultados obtidos em função do problema de pesquisa investigado. 

O estudo é concluído pela apresentação das considerações finais, as limitações 

do estudo e perspectivas de sua continuidade.  
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2  BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR TECNOLÓGICA 

Para um melhor entendimento da educação tecnológica no Brasil, torna-se 

necessário recuperar, mesmo que brevemente, a sua evolução, desde as premissas 

do surgimento da indústria e o nascimento da educação profissional na segunda 

metade do século XIX, passando pelos primeiros cursos de engenharia de curta 

duração em finais do século XX, até a educação tecnológica de nível superior que 

existe atualmente. Consoante com os objetivos deste trabalho, essa revisão terá como 

foco central o desenvolvimento desta natureza de educação, e como foco secundário 

a presença da Física nessa organização escolar, razão pela qual, como fontes de 

dados foram utilizados documentos e registros históricos presentes principalmente 

nos escritos de Fonseca (1986), para uma abordagem mais geral e os trabalhos de 

Garcia (1995 e 2000) focados na disciplina de Física. Apesar do risco de que reduções 

possam levar à impressão de que o processo tenha sido linear, sempre bem sucedido, 

sem contestação, essa revisão se faz necessária para a contextualização da temática.  

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIAL DO SURGIMENTO DA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL 

No feudalismo, organização social que antecede a atual, capitalista, e que 

sucede ao escravismo, os servos (trabalhadores) podiam exercer funções não 

relacionadas obrigatoriamente com o seu suserano2, tendo então uma certa liberdade 

em relação à realização de trabalho e mesmo aos excedentes de sua produção. A 

esse respeito, Manfredi (1982) pondera que,  

Dado que todos os artigos materiais necessários para a vida cotidiana eram 
produzidos em pequenas propriedades, cujos donos eram economicamente 
independentes dos seus senhores, isto significava que, trabalhando mais, os 
camponeses podiam obter um excedente sobre a produção mínima vital para 
si próprios e para as suas famílias para além do que era devido ao senhor. Aí 
residia o enorme progresso da ordem feudal, quando comparada com a 
sociedade que praticava a escravatura. (p. 36),  

                                            

2 Suseranos eram pessoas que possuíam grande extensões de terra, chamadas feudos, nas quais 
os servos trabalhavam para eles, a eles entregando significativa parte de sua produção. 
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Ao lado dessa situação, a época foi também marcada por importantes 

inovações técnicas e tecnológicas como o arado pesado (charrua), o sistema de 

rotação de culturas em três campos, a integração entre agricultura e criação de gado, 

a adubação da terra através da utilização de estercos, a utilização e aperfeiçoamento 

de moinhos de vento, dentre outras (CARMO, 1994). Tais inovações foram 

responsáveis por constantes aperfeiçoamentos de produção, alargando as mudanças 

nas relações de trabalho e, dada a crescente demanda da produção, geraram uma 

nova categoria de trabalhadores que passaram a se especializar na produção 

independente de ferramentas e equipamentos, que ficaram conhecidos por artesãos. 

Os artesãos se especializavam em suas atividades fazendo todo o processo de 

produção, desde adquirir a matéria-prima até o acabamento do produto final. Eles 

detinham todos os meios e conhecimentos necessários para a produção, sendo 

proprietários de suas oficinas e ferramentas, trabalhando geralmente com suporte 

familiar ou então com alguns ajudantes não pertencentes à sua família (ENGUITA, 

1989). 

Com o passar do tempo os membros de cada especialidade artesanal foram se 

unindo para formar as chamadas Corporações de Ofício, onde eram transmitidos 

aos aprendizes os conhecimentos, tanto teóricos quanto práticos, a respeito do 

trabalho artesanal aos aprendizes. Nesse período, a reprodução desses 

conhecimentos estava quase que restrita às corporações. Nelas, os artesãos se 

especializavam em algumas funções e faziam os produtos em conjunto, cada qual 

realizando sua devida tarefa, ou seja, segmentando o trabalho (HUBERMAN, 1986). 

Assim, no feudalismo (e início do capitalismo), praticamente as necessidades de 

conhecimentos relacionados com a produção artesanal de ferramentas eram supridas 

pelas corporações, sem a necessidade de alguma instituição especializada na sua 

transmissão.  

A forma de produção artesanal feita por conjuntos de trabalhadores, como 

ocorria nas Corporações de Ofício, permitia que cada trabalhador, em suas funções 

específicas, executasse suas tarefas de forma mais rápida, realizando mais 

operações em menos tempo, sinônimo de economia. Adam Smith (1985), em sua obra 

Riqueza das Nações, exemplifica isso através da fabricação de alfinetes, onde um 

artesão sozinho conseguia produzir algumas dezenas ao dia, e com a segmentação 
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do trabalho o mesmo artesão conseguia participar do processo de produção de até 

4.800 alfinetes ao dia. 

Com esta nova forma de produção, ao mesmo tempo que os artesãos iam 

perdendo seus meios de produção, empreendedores passaram a possuir os locais e 

meios de trabalho, pagando salários aos trabalhadores (MANFREDI, 1982) para nele 

produzirem. De acordo com Manfredi (p. 52) “os empreendedores pagavam aos 

artesãos só uma parte do trabalho que estes despendiam na produção, e guardavam 

o resto para si”. Dessa forma, os trabalhadores passaram a vender a sua força de 

trabalho, ou seja, transformar a força de trabalho em mercadoria, condição para a 

instauração do capitalismo, conforme descrita por Marx: 

O que, portanto, caracteriza a época capitalista é que a força de trabalho 
assume, para o próprio trabalhador, a forma de uma mercadoria que pertence 
a ele, que, por conseguinte, seu trabalho assume a forma de trabalho 
assalariado. Por outro lado, só a partir desse instante se universaliza a forma 
mercadoria dos produtos do trabalho. (1996, p. 288) 

Essa condição, associada ao fato de que “a libertação de escravos e servos 

das relações de trabalho primitivas [...] gera os pressupostos sociais para a ampliação 

da circulação das mercadorias e para constituição do capital”, marcam, conforme 

Peliano (1990, p. 29), o início da passagem do sistema feudal para o sistema 

capitalista. 

A implementação do sistema capitalista trouxe como consequência, além de 

outras, a necessidade de acúmulo de riquezas. Há que se considerar, entretanto, que 

o acúmulo de riqueza de um lado significa aumento de pobreza de outro. Assim, o 

grande crescimento demográfico ocorrido nas cidades foi acompanhado pelo aumento 

da população marginalizada (mendigos, órfãos, etc.) e o desenvolvimento de 

manufaturas, que viram nestes marginalizados potenciais fornecedores de mão de 

obra, que, conforme Enguita (1989), passaram a “abrigá-los”, ensinando-lhes funções 

de trabalho e disciplinando-os, moldando-os às demandas dos empregadores, 

gerando, assim, a necessidade de serem organizadas instituições com a finalidade de 

realizar esse aprendizado voltado à produção. 

Em meados do século XVIII o grande avanço científico, juntamente com o 

avanço técnico e tecnológico, deram suporte a mudanças significativas no campo 

econômico, social e principalmente no processo produtivo. O conhecimento herdado 

do Iluminismo possibilitou, no século em questão, a introdução de máquinas para o 
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auxílio da produção, fato este que marcou profundamente a humanidade, pois tais 

máquinas, como por exemplo os teares e a máquina a vapor, ao realizarem trabalho 

de forma intensiva, provocaram a produção em larga escala. 

Além disso, no caso particular da máquina a vapor, através dela houve também 

a substituição do uso de energia animal, hidráulica ou eólica, pela energia liberada 

pela queima do carvão. Huberman (1986, p. 172) pondera que, mais do que isso, “o 

aparecimento da máquina movida a vapor foi o nascimento do sistema fabril em 

grande escala. Era possível ter fábricas sem máquinas, mas não era possível ter 

máquinas sem fábrica”. Essa nova situação provocou a aceleração do processo de 

degradação do trabalho e do conhecimento acumulado pelo trabalhador. De acordo 

com Saviani, “A introdução da maquinaria eliminou a exigência de qualificação 

específica, mas impôs um patamar mínimo de qualificação geral, equacionado no 

currículo da escola elementar” (2007, p. 159).  

Após a implementação das máquinas surgiram as grandes indústrias, onde boa 

parte do trabalho passou a ser feito pela maquinaria, e os processos de produção se 

modificaram enormemente, sendo que o marco principal dessas modificações foi a 

fragmentação do processo de produção. Em O Capital, Karl Marx (1996) mostra que 

com o aparecimento da indústria, os trabalhadores passaram a fazer suas tarefas em 

locais que não lhes pertenciam, com máquinas e ferramentas alheias, não lhes 

pertencendo também o produto final nem a incumbência da comercialização.  

Na nova sociedade industrial e acumuladora de capital, tal fragmentação era 

uma necessidade para o aprimoramento da produção e para o aumento nos lucros e 

foi estudada de forma científica, aplicada e implementada na produção industrial por 

Frederick Winslow Taylor, criador do que foi denominado taylorismo. 

No taylorismo as operações necessárias para produção foram divididas em 

partes muito pequenas, além de ser exacerbada a separação entre a concepção dos 

produtos e sua produção, ou seja, os locais onde são feitos os produtos separam-se 

dos escritórios onde seus projetos são elaborados. (BRAVERMAN, 1977).  

No sistema taylorista, surge a necessidade de ao menos duas naturezas de 

trabalhadores com formações distintas: os trabalhadores de escritório que irão projetar 

os produtos e estudar as melhores maneiras de tornar a produção mais eficaz, e os 

trabalhadores de chão de fábrica que devem operar as máquinas e realizar as 

operações de montagem. 
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De acordo com Pereira et al (2008), esse sistema transpassou os limites da 

produção, atingindo outros setores sociais, inclusive a escola, criando, no seio dessa 

instituição, uma divisão similar ao criado na produção. Esses autores ponderam que 

o taylorismo atinge a esfera da educação, atingindo principalmente a educação para 

o trabalho produtivo, ou seja, as instituições de ensino profissional, onde 

a prioridade é educar no trabalhador as atitudes, as disposições, as formas 
de comportamento, de conduta e de aceitação das relações sociais vigentes. 
Não por acaso, em termos formais, logo se passou a manifestar uma espécie 
de homogeneização, inclusive no nível do organograma e das denominações 
dos cargos-funções, tanto na organização das fábricas quanto na das 
escolas. (PEREIRA et al, 2008, p. 33) 

Apesar da dualidade da educação, conforme  demonstrado por Trevisan 

(2003), já ocorrer nas primeiras formas de educação, ainda na Antiguidade, ela se 

mantém durante todo o processo de transformação social até o atual capitalismo e o 

surgimento da educação profissional não fica fora dessa regra, sendo ela nascida 

nesse contexto e destinada às classes trabalhadoras.  

2.2 A EXPANSÃO DA INDÚSTRIA E O SURGIMENTO DA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL NO BRASIL 

O processo de expansão da indústria no Brasil foi lento e teve um grande 

retardo devido a diversos fatores, tais como a deficiência de fontes de energia, uma 

vez que a pobreza em carvão mineral dificultava muito a obtenção de energia, o que 

era primordial para o funcionamento da indústria moderna. Além disso, de acordo com 

Caio Prado Jr., eminente historiador brasileiro, diversos outros fatores dificultaram a 

instauração de indústrias, dentre elas a siderúrgica, pois mesmo sabendo que “o 

território brasileiro encerra uma das principais reservas de ferro do universo, tanto em 

qualidade como em quantidade”, ocorre que estas “encontram-se em lugares de difícil 

acesso para os grandes centros consumidores do país. E a falta de carvão de pedra 

[mineral] (embora parcialmente substituível pelo de lenha) embaraçava seu 

aproveitamento”. Porém, o que “mais dificultava o estabelecimento da indústria 

moderna no Brasil era a deficiência dos mercados consumidores” (PRADO JÚNIOR, 

1973, p. 258).  
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O mesmo autor pondera que nos séculos XVIII e XIX o Brasil possuía um 

excesso de mão de obra de baixo custo, principalmente por ser um país escravista. 

Essa condição, entretanto, não favorecia o florescimento de indústrias, que aqui no 

Brasil se implanta a partir da indústria têxtil (1973, p. 259). 

Para se ter uma noção do ritmo da implantação da indústria nacional, é 

conveniente registrar que no final há aproximadamente apenas 200 estabelecimentos 

industriais em 1881 e um crescimento não muito rápido nesse segmento no período 

em questão. Entretanto, entre 1890 e 1895 ocorre uma grande elevação no número 

de indústrias criadas, ultrapassando 400, crescimento que é contido, pois, ainda 

segundo Prado Júnior (1973, p. 260) “segue-se a fase de grande crise financeira em 

que o surto industrial é paralisado”. 

Após a superação desse período, medidas políticas foram tomadas para 

implementar o crescimento industrial, e “em 1907 realiza-se o primeiro censo geral e 

completo das indústrias brasileiras. São encontrados 3.258 estabelecimentos 

industriais”, com a maior parte das indústrias localizadas em São Paulo. Além disso, 

decorrente dos esforços devidos à Primeira Grande Guerra (1914 – 1918) o 

crescimento industrial se agigantou e “no primeiro grande censo posterior à guerra, 

realizado em 1920, os estabelecimentos industriais arrolados somaram 13.336 [...]. 

Destes, 5.936 tinham sido fundados no quinquênio 1915-19, o que revela claramente 

a influência da guerra” (PRADO JÚNIOR, 1973, p. 260-261).  

Porém, até chegar a este patamar de industrialização, a produção de alimentos 

e bens no Brasil era basicamente agrícola e artesanal, e “sucessivas mudanças foram 

acontecendo, tanto na forma de produzir bens como na de aprender a produzi-los” 

(GARCIA, 2000, p. 25). O aprendizado para a produção que antes era feito através da 

transmissão direta do artesão ao aprendiz e na prática em oficinas, com a instauração 

das indústrias passou a requerer outra natureza de ensino para o manuseio de 

máquinas e ferramentas conforme o processo de produção industrial, que era 

completamente distinto do artesanal (GARCIA, 2000), ensejando o surgimento da 

Educação Profissional no Brasil. 
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2.3 DAS ESCOLAS DE APRENDIZES AOS CURSOS SUPERIORES DE 

TECNOLOGIA 

Mesmo tendo registros da organização da educação profissional brasileira 

datados ainda da primeira metade do século XIX, o “desenvolvimento das 

Corporações de Ofícios, passando pelo Colégio das Fábricas (1809), pelas Casas de 

Educandos Artífices (1840), pelos Liceus de Artes e Ofícios (instalados a partir de 

1858) e pelo Asilo dos Meninos Desvalidos (1875)” (BOLOGNINI, 2007, p. 3), esta 

adquire, porém, caráter nacional somente no início do século XX. 

Em 1909 tal natureza de educação se torna uma preocupação por parte não 

somente de industriais, mas principalmente do governo, quando o então presidente 

da República Federativa do Brasil, Nilo Peçanha, através do decreto 7.566, de 

setembro do mesmo ano, deu início ao que se transformaria hoje na Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, criando 19 Escolas de Aprendizes 

e Artífices, situadas principalmente nas capitais do país. 

O artigo primeiro do decreto em questão expõe que “em cada uma das capitaes 

dos Estados da República o Governo Federal manterá, por intermédio do Ministerio 

da Agricultura, Industria e Commercio, uma Escola de Aprendizes e Artifices, 

destinada ao ensino profissional primario gratuito”3 (BRASIL – DECRETO 7566/1909; 

MEC). 

Entendida como a primeira manifestação formal do ensino profissional no Brasil 

no âmbito federal, essas escolas se destinavam à classe proletária, aos 

'desfavorecidos da fortuna', e sua intenção era a mesma dos liceus que as precediam. 

Assim,  

o ensino era destinado a garotos de camadas menos favorecidas da 
sociedade, chamados de 'desprovidos da sorte'. Pela manhã, esses meninos 
recebiam conhecimentos elementares (primário) e, à tarde, aprendiam ofícios 
nas áreas de alfaiataria, sapataria, marcenaria e serralheria 
(UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA ...).  

Como consequência, a criação dessas escolas trouxe consigo, a princípio, a 

necessidade de professores que atendessem os alunos, o que se revelou um grave 

                                            

3 Por ter sido consultada a digitalização de cópia do documento original, foi mantida a ortografia em 
sua forma original. 
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problema, haja vista que não havia escolas que os formassem. Assim, uma vez que 

não havia métodos e formas de recrutá-los, os professores que fizeram parte do 

quadro de ensino dessas escolas saíram do ensino primário, e os mestres que davam 

aulas práticas saíram das fábricas e oficinas sem qualquer formação específica para 

esta nova natureza de ensino (GARCIA, 1995).  

Após cerca de dez anos de existência, a partir de 1920, houve um grande 

aumento na carga horária dos cursos ofertados por estas escolas, resultado do 

trabalho de comissão especializada para examinar as escolas profissionais a fim de 

torná-las mais eficientes. Assim os cursos oferecidos, que anteriormente tinham 

duração de quatro anos, passaram a ser de seis anos, onde “os três primeiros 

destinavam-se a alfabetização e aos trabalhos manuais. Os três últimos seriam 

aproveitados para especialização dos alunos em madeiras, metais, artes gráficas ou 

artes decorativas, conforme a opção” (GARCIA, 1995, p. 31). 

Até o ano de 1926 o ensino profissional era considerado como ensino de 

primeiro grau, sendo os quatro primeiros anos para formação elementar e os dois 

últimos para formação complementar. Mudança significativa ocorreu no ano de 1942, 

através da legislação conhecida por Lei Orgânica do Ensino Industrial (Decreto-lei 

4.073/42), homologada em 30 de janeiro de 1942 pelo presidente Getúlio Vargas. 

Tal Decreto-lei iniciou um processo que pretendia que a aprendizagem não se 

restringisse apenas a aspectos meramente práticos e funcionais de habilidades 

mecânicas para a vida laboral, mas que se encaminhasse também para uma formação 

mais ampla dos alunos, preparando-os para a vida social e não somente profissional. 

É neste momento que surge uma concepção que é fundamental na Educação 

Superior Tecnológica: a aprendizagem para a vida e não somente para a formação 

profissional. 

Previu ainda a criação de cursos técnicos com três anos de duração, que fariam 

a “ponte” entre os engenheiros e os mestres, função esta que não existia até então, 

mas que, segundo registros, se fazia necessária para as indústrias. Tais cursos 

poderiam ser feitos após o ensino industrial ou o ginasial e ocorria em quatro 

modalidades: técnicas, industriais, artesanais ou de aprendizagem. 

Essa Lei Orgânica tratava ainda com extrema riqueza de detalhes o ensino 

industrial como um todo, desde o 
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ano escolar, falando dos alunos ouvintes, das disciplinas, das práticas 
educativas, dos exames vestibulares, do regime escolar, dos estágios na 
indústria e das discussões de estudo; do culto cívico, da educação religiosa, 
dos corpos docentes, da administração escolar, do regime disciplinar, das 
escolas industriais e técnicas federais, equiparadas e reconhecidas, das 
escolas artesanais e da aprendizagem e, por fim, de providências para o 
desenvolvimento do ensino industrial (FONSECA, 1986; p. 17-18). 

Visou, além do que já foi comentado, a criação de entidades especializadas em 

ensino profissionalizante, como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI). Também 'transformou' as antigas Escolas de Aprendizes e Artífices em 

escolas industriais, nascendo assim as Escolas Técnicas Federais. Explicitou ainda 

uma preocupação com a formação específica dos professores para esta natureza de 

ensino, visível no parágrafo único do Art. 4° que ressalva que “cabe ainda ao ensino 

industrial formar, aperfeiçoar ou especializar professores de determinadas disciplinas 

próprias desse ensino, e administradores de serviços a esse ensino relativo” (BRASIL 

– DECRETO-LEI 4.073), situação que permitiu entender que, assim, “o país havia 

atingido o apogeu de sua legislação de ensino” (FONSECA, 1986; p. 18). 

Outras modificações, realizadas pelo então Ministro Gustavo Capanema, foram 

consideradas por Fonseca (1986, p. 27) como contribuições reconhecidamente 

importantes ao ensino industrial. Para ele, “em nenhum outro período da vida 

administrativa do país, se encontra um Ministro que tenha feito mais para o ensino 

industrial que Gustavo Capanema”. 

Em 16 de Fevereiro de 1959, sob o governo de Juscelino Kubitschek, foi 

sancionada a Lei 3.552, que modificou a organização tanto escolar quanto 

administrativa de estabelecimentos que ofertavam ensino industrial, explicitando, a 

partir de então, os objetivos dessas escolas:  

É objetivo das escolas de ensino industrial mantidas pelo Ministério da 
Educação e Cultura:  

a) proporcionar base de cultura geral e iniciação técnica que permitam ao 
educando integrar-se na comunidade e participar do trabalho produtivo ou 
prosseguir seus estudos; 

b) preparar o jovem para o exercício de atividade especializada, de nível 
médio. (BRASIL – LEI 3.552/59)  

Esta lei tornou o ensino industrial, ao mesmo tempo específico, pois os ofícios 

eram bem focados, e geral, pois permitia o prosseguimento dos estudos. Dessa forma, 

a partir dessa legislação, ao final do curso o aluno poderia integrar-se ao mundo do 

trabalho e/ou continuar sua carreira estudantil. 
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Em 1961, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

N°4.024/1961), ficou possibilitada a criação de cursos experimentais com currículos e 

métodos próprios, os quais abrem as primeiras portas para o nascimento de cursos 

de tecnologia (MACHADO, 2008). Em 1963 foram criados cursos de Engenharia de 

Operação, que tiveram como característica principal um currículo que possibilitaria um 

curso com a natureza de engenharia, porém com duração de apenas três anos e com 

um foco diferenciado. Mas somente alguns anos mais tarde, em 1965, é que os 

mesmos se tornaram oficiais. A esse respeito, Machado (2008, p. 2 e 3) diz o seguinte: 

O currículo mínimo desse curso, aprovado pelo Parecer CFE no 25/65, visava 
à formação de um perfil profissional centrado, principalmente, na atividade de 
supervisão de setores especializados da indústria. Foi necessário um Decreto 
Federal, o de no. 57.075/65, para colocar em funcionamento esses cursos 
em estabelecimentos que ministravam o ensino de engenharia. Resguardou-
se, entretanto, o princípio de que eles não deveriam ser desenvolvidos no 
interior das universidades, mas fora delas, principalmente em determinadas 
escolas técnicas federais.  

É, então, da primeira metade da década de 1960 que datam os momentos 

embrionários dos cursos de tecnologia. No final dessa década, em 1969, foi 

promulgado o Decreto n° 547 que autorizou a organização e o funcionamento de 

cursos profissionais superiores de curta duração, denominados cursos de Engenharia 

de Operação, que, segundo Machado (2008, p. 3), “dispôs sobre a autorização das 

Escolas Técnicas Federais para realizar a oferta de cursos profissionais superiores de 

curta duração”. 

Esses cursos de Engenharia de Operação surgiram devido ao crescimento e 

implantação de fábricas de automóveis que necessitavam de grande quantidade de 

mão de obra especializada, de qualidade e no menor tempo possível, e “o currículo 

mínimo desse curso, aprovado pelo Parecer CFE no 25/65, visava à formação de um 

perfil profissional centrado, principalmente, na atividade de supervisão de setores 

especializados da indústria” (MACHADO, 2008, p. 2). Além disso, Brandão (2007, p. 

3), sobre os processos históricos que demandaram o surgimento desses cursos, diz 

que 

Já nos primeiros anos da década de 1960 se fortalece todo um debate acerca 
da necessidade de se reformular nosso sistema universitário, considerando-
se, dentre outros, dois problemas centrais: primeiro, apesar da expansão do 
ensino superior no período republicano, a pressão, por parte dos jovens, 
quanto ao acesso aos níveis superiores de educação tornava-se cada vez 
maior; segundo, a constatação de que nosso sistema universitário estava 
desvinculado da realidade nacional, não sendo capaz de formar os jovens 
para enfrentar o processo de desenvolvimento urbano e industrial que ocorria.  
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Nesse entendimento, os cursos de engenharia não supriam as necessidades 

imediatas eminentes devido, além de outros motivos, ao longo tempo de formação 

necessário. A respeito da criação dos cursos de Engenharia de Operação, Oliveira 

(2003) pondera que 

na perspectiva de adequar os currículos dos cursos de engenharia às novas 
demandas, os técnicos da Diretoria do Ensino Superior do Ministério da 
Educação e pesquisadores de produção industrial examinaram tais 
currículos, considerados longos e de alto custo de manutenção. O principal 
argumento foi a expansão do parque industrial no período do “milagre 
econômico” demandando profissionais com outro perfil de formação, 
diferente do que estava sendo oferecido pelas escolas de engenharia. Outro 
aspecto apontado foi a duração dos cursos de engenharia. (p. 19) 

Regulamentando a existência de tais cursos superiores de curta duração,  

Em 1973, o Parecer CFE nº 1.060/73 lança a denominação hoje largamente 
utilizada - cursos superiores de tecnologia e identifica os concluintes como 
“tecnólogos” e, nesse mesmo ano, o Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (Confea), mediante Resolução nº 218, estabelece 
as competências e atribuições específicas desse profissional no campo da 
engenharia, arquitetura e agronomia. (Machado, 2008, p. 4) 

Tais cursos tinham por objetivo uma formação diferenciada, sendo mais 

profunda que a técnica e de nível pouco inferior à de Engenharia, porém diferenciada, 

conforme afirma esta mesma autora: 

As justificativas para criação dos cursos de tecnologia foram as demandas do 
mercado de trabalho por uma mão-de-obra que estivesse em posição 
intermediária, entre o técnico de nível médio e o engenheiro, sendo o que os 
diferenciava dos demais currículos não era a sua duração, mas o tipo de 
treinamento. (2003, p. 20) 

Com respeito às finalidades dos cursos para os egressos e suas possíveis 

atuações profissionais após formarem-se, a legislação estabelecia que 

A atuação desse profissional teria diferentes cenários, espaços e segmentos: 
gestão, monitoramento e controle; consultorias, vistoria, perícia, prospecção, 
avaliação, assistência técnica e tecnológica; extração, tratamento e 
transformação de matérias-primas; construção, conservação e restauração; 
design e confecção; armazenagem, embalagem, movimentação, distribuição, 
suprimento, transporte e comercialização de produtos; pesquisa e 
desenvolvimento. 

Muitas são as finalidades dessa profissão: tornar realizáveis e viáveis projetos 
de processos e produtos; oferecer suportes à tomada de decisões e à 
definição de estratégias; orientar o manejo de equipamentos e instrumentos; 
tornar mais racional, eficiente e rentável os processos produtivos e os 
serviços; fazer avançar a funcionalidade, produtividade e a qualidade dos 
processos e produtos sem comprometer sua integridade e usabilidade; 
promover a otimização dos processos e sua visibilidade; contribuir para a 
sustentabilidade econômica, ambiental e social dos empreendimentos; 
aprimorar ações de preservação, proteção, prevenção, segurança e 
ergonomia. (Machado, 2008, p. 17)  
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Uma iniciativa significativa para a consolidação dessas propostas de 

organização de novas trajetórias profissionais foi a criação dos Centros Federais de 

Educação Tecnológica (CEFETs), através da lei 6.545, de 1978, que transformou 

algumas Escolas Técnicas em CEFETs: 

As Escolas Técnicas Federais de Minas Gerais, com sede na Cidade de Belo 
Horizonte; do Paraná, com sede na Cidade de Curitiba; e Celso Suckow da 
Fonseca, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, criadas pela Lei no 3.552, 
de 16 de fevereiro de 1959, alterada pelo Decreto-lei no 796, de 27 de agosto 
de 1969, autorizadas a organizar e ministrar cursos de curta duração de 
Engenharia de Operação, com base no Decreto-lei no 547, de 18 de abril de 
1969, ficam transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica. 
(BRASIL - LEI 6.545/78, art. 1º.)4 

'Nasceram' então os CEFETs, já com a possibilidade de ofertar cursos 

superiores de tecnologia, chamados à época de Engenharia de Operação, e de pós-

graduação tanto lato quanto stricto sensu, e ainda de licenciaturas, conforme 

determinado pela lei acima comentada. A esse respeito, Romano (2000, p. 116), 

falando da trajetória da instituição (CEFET-PR), e sobre a engenharia de curta 

duração, diz que 

[a instituição em questão] a partir de 1973, passou a ofertar cursos superiores 
de curta duração de Engenharia de Operações. 

Mas, indubitavelmente, foi em 1978 que houve o grande marco histórico da 
instituição, com a sua transformação em Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Paraná (CEFET-PR), passando a ministrar, também, o ensino 
superior de duração plena. 

Essas ações, relacionadas à Educação Superior Tecnológica, provocaram 

grande expansão da educação profissional e tecnológica no Brasil, tanto em 

instituições privadas quanto públicas. No caso específico do então CEFET-PR, o autor 

pondera que 

[…] a abrangência do ensino do CEFET-PR evoluiu gradativamente, sempre 
acompanhando o desenvolvimento da sua área de atuação e o seu contexto 
sócio-cultural-econômico. 

Através do Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico, 
desenvolvido pelo Governo Federal de 1986 a 1995, o CEFET-PR ampliou 
sua atuação para todo o estado do Paraná, implantando Unidades 
Descentralizadas em mais 5 cidades do estado: Medianeira, Cornélio 
Procópio, Pato Branco, Ponta Grossa e Campo Mourão (2000, p. 117). 

Com essa expansão, o número de matrículas referentes ao Ensino Médio e 

técnico cresceu substancialmente. Em todo o estado do Paraná, entre os anos de 

                                            

4 Grifos do autor. 
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1995 e 1999, o número de estudantes matriculados aumentou de 280 mil para 400 mil 

e, no âmbito de políticas de disponibilização de vagas de Ensino Superior, foram 

implantados diversos cursos superiores de tecnologia na rede do CEFET-PR. A esse 

respeito, assim se manifesta Romano: 

Outro fator preponderante na decisão de implantar a nova proposta dos 
Cursos Superiores de Tecnologia no CEFET-PR em todas as Unidades do 
Sistema foi o de proporcionar à população do interior do Estado a 
oportunidade de acesso ao ensino superior possibilitando estruturar-se para 
construir um modelo descentralizado de crescimento que reduza a pressão 
sobre os grandes centros urbanos e privilegia a distribuição mais equânime 
de condições de melhoria da qualidade de vida e da competitividade das 
várias regiões do estado. (2000, p. 133) 

Com respeito à expansão dos cursos superiores de tecnologia entre as 

décadas de 1990 e 2000, Jaime Giolo (2006) mostra que em 1994 havia 261 cursos 

de tecnologia ofertados em todo país; em 2002 esse valor praticamente triplicou, 

sendo ofertados 636 cursos; já em 2004, ou seja, dois anos depois, o número de 

cursos oferecidos quase triplica novamente, passando a 1804. O quadro a seguir 

mostra esses e outros dados significativos que explicitam essa enorme expansão da 

educação tecnológica ocorrida no Brasil entre 1994 e 20045: 

 

Ano Cursos Vagas Ingressos Concluintes 

1994 261 23.861 19.995 7.896 

1995 241 22.068 18.779 8.776 

1996 293 25.938 21.948 9.583 

1997 - - - - 

1998 258 24.179 19.190 10.999 

1999 317 32.047 24.559 10.674 

2000 364 34.069 25.156 10.835 

                                            

5 Os dados desse quadro foram resgatados de diversas partes do trabalho de Giolo (2006). Os do 
ano de 1997 foram omitidos pelo próprio Giolo, pela justificativa de não serem dados de grande 
confiabilidade. 
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Ano Cursos Vagas Ingressos Concluintes 

2001 447 40.970 29.779 11.629 

2002 636 65.903 38.386 12.673 

2003 1.142 124.749 66.268 16.601 

2004 1.804 200.458 93.717 26.240 

Quadro 1: Números da expansão da educação tecnológica entre os anos de 1994 e 2004. 
Fonte: Autor, a partir dos dados de Giolo (2006)  

 

Em outubro de 2005, através da lei 11.184/2005, o Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Paraná se transformou na Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, instituição vocacionada para a formação de profissionais da área tecnológica 

num sentido mais amplo, e com forte vinculação ao mundo do trabalho, conforme 

explicitado no seu artigo segundo:  

Art. 2º. A UTFPR reger-se-á pelos seguintes princípios:  

I ênfase na formação de recursos humanos, no âmbito da educação 
tecnológica, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, para os diversos 
setores da economia, envolvidos nas práticas tecnológicas e na vivência com 
os problemas reais da sociedade, voltados, notadamente, para o 
desenvolvimento socioeconômico local e regional;  

II valorização de lideranças, estimulando a promoção social e a formação de 
cidadãos com espírito crítico e empreendedor;  

III vinculação estreita com a tecnologia, destinada à construção da cidadania, 
da democracia e da vida ativa de criação e produção solidárias;  

IV desenvolvimento de cultura que estimule as funções do pensar e do fazer, 
associando-as às atividades de ensino, pesquisa e extensão;  

V integração da geração, disseminação e utilização do conhecimento para 
estimular o desenvolvimento socioeconômico local e regional [...]. (BRASIL - 
LEI 11.184/2005)6 

Uma análise da trajetória das instituições de educação profissional e 

tecnológica permite observar que ocorre uma grande mudança nas propostas iniciais 

dos cursos profissionalizantes, e nas propostas atuais dos cursos superiores de 

tecnologia. A educação profissional, que antes era destinada a proporcionar ofícios a 

pessoas de classes sociais desfavorecidas, sem ocupação, dando-as uma 

oportunidade de trabalho e gerando uma mão de obra de baixo custo, passou a ser 

                                            

6 Grifos do autor. 
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focada, pelo menos em suas legislações, na formação de um cidadão-trabalhador7, o 

que suscita a necessidade de um aprofundamento sobre de que formas essas 

mudanças atingem a formação dos seus alunos, tanto nos seus aspectos gerais, como 

em específico no relativo aos conhecimentos escolares de Física, objeto dessa 

investigação.  

2.4  TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

O termo Educação Tecnológica tem sua origem a partir da palavra 

tecnologia, palavra polissêmica cuja definição não é trivial e merece alguns 

parágrafos de atenção. 

Segundo afirma Ruy Gama (1987), um dos grandes estudiosos brasileiros da 

questão, o significado de tecnologia supera a interpretação usual que o restringe à 

construção de artefatos, melhorias de ferramentas e aplicações técnicas, como se 

costuma pensar. Essa interpretação mais ampla, que passa por questões bem além 

da semântica, será a dada por esse autor em seu trabalho A Tecnologia e o Trabalho 

na História, no qual ele defende que a tecnologia se sobrepõe às simples aplicações 

técnicas e produção de bens, sendo considerada uma ciência que estuda as formas 

de produção. 

Para Gama (1987, p. 44), técnica é “habilidade mecânica no trabalho artístico” 

e “é usada principalmente quando se trata da execução de peças musicais e da 

pintura, em seus aspectos de confecção”. Para ele a tecnologia não é apenas reunião 

de técnicas ou ainda de artefatos, máquinas e ferramentas; também não são 

simplesmente as invenções, nem tampouco mercadorias. 

Muito mais do que isso, a tecnologia vai além do estudo científico das forças 

de produção, pois ela está integrada ao processo produtivo e não apenas o observa. 

A tecnologia está relacionada com a técnica de forma a englobá-la sendo, então, 

                                            

7 Pelo termo cidadão-trabalhador, entendemos a pessoa que adquire qualificações para utilização em 
suas atividades profissionais, portanto um trabalhador, mas também competências para práticas 
sociais diárias e capacidade de raciocínios para gerar novos conhecimentos e/ou aprimorar os já 
existentes. Assim, ele não estará sendo formado apenas para o preenchimento de cargos 
específicos em empresas. 
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aplicação pré-estudada e pré-elaborada das técnicas baseadas em resultados de 

estudos científicos para a realização de trabalho que resulta na modificação do 

ambiente físico e social, segundo demandam não somente as necessidades 

humanas, mas também os seus desejos: “é a ciência do trabalho produtivo” (GAMA 

1987, p. 185). 

Por sua vez, o conceito de Educação Tecnológica foi intensamente estudado 

pelo professor João Augusto Bastos. Para ele, a Educação Tecnológica se caracteriza 

por estar situada entre as esferas do trabalho, produção, educação e também 

ciências. E, de acordo com ele, eis a sua grande importância, pois “na verdade, 

educação, trabalho, ciência e tecnologia exprimem setores diferenciados mas 

recorrentes de produção e acumulação de conhecimento teórico-prático, necessários 

ao indivíduo no seu relacionamento com a natureza conforme seus interesses e 

necessidades” (BASTOS, 1998, p. 33). 

Para esse autor, tecnologia “pode ser entendida como a capacidade de 

perceber, compreender, criar, adaptar, organizar e produzir insumos, produtos e 

serviços” (1998, p. 32) e a educação é que “inspira a tecnologia para a aventura de 

criar, inventar e projetar nossos bens fugindo aos riscos de facilmente comprá-los. 

Educação e tecnologia juntas para construir o mundo real” (BASTOS, 1997, p. 3).  

Para ele, estudar a Educação Tecnológica se faz importante, pois tal estudo 

levará aos caminhos da inovação no sentido específico de  despertar a 
consciência de agentes de inovação tecnológica, buscando entender seus 
papéis e suas funções na sociedade através das relações de produção que 
são estabelecidas. Esta dimensão conduzirá o aluno, o professor e o 
trabalhador a perceberem mais nitidamente os complexos científico-
tecnológicos em sua interação com a economia e a sociedade a situá-los 
como intérpretes dessa realidade, em busca de uma linguagem nova, 
dinâmica e construtiva. (BASTOS, 1998, p. 33) 

Além disso, ele ainda afirma que no mundo atual a educação “tende a ser 

tecnológica e, consequentemente, exige entendimento e interpretação de tecnologias” 

e isso demanda “novos elementos constitutivos de formação, reflexão e compreensão 

do ambiente social em que ele se circunscreve” (BASTOS, 1997, p.1). 

Sob uma outra ótica e concepções e estudando essa questão no âmbito de 

uma instituição de educação profissional e tecnológica, Romano (2000) propõe que a 

Educação Superior Tecnológica estabelece uma integração entre educação e 
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tecnologia com objetivo de suprir as demandas exigidas pelo mundo do trabalho8, 

servindo “como alternativa aos concluintes da Educação Básica (Ensino Médio 

completo)” (p. 138). É uma natureza de educação com características de nível 

superior, porém distinta das engenharias e/ou licenciaturas. 

Para esse autor, ela possibilita a formação de profissionais capacitados ao 

pleno entendimento dos processos produtivos, ou seja, uma visão global, e, ao mesmo 

tempo, recebe uma formação específica da área em que o curso se insere. Escreve 

ainda que esses profissionais “são preparados para 'pensar globalmente - agir 

localmente'”. 

Ela atua no mundo contemporâneo de forma a suprir uma carência por 

profissionais com formação de nível superior, tendo uma formação rápida, porém 

abrangente (ROMANO, 2000, p. 139). 

A respeito da natureza desses cursos e de seu reconhecimento perante a 

sociedade, Christophe (2005, p.4) esclarece que  

Os Cursos Superiores de Tecnologia são legalmente cursos regulares de 
graduação, com Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho 
Nacional de Educação, focados no domínio e na aplicação de conhecimentos 
científicos e tecnológicos em áreas de conhecimento relacionado a uma ou 
mais áreas profissionais. Permitem todo tipo de pós-graduação. Buscam o 
desenvolvimento de competências profissionais que possibilitem a correta 
utilização da tecnologia. 

Corroborando a polissemia de que se reveste os termos tecnologia e educação 

tecnológica, é possível perceber que Romano, Bastos e Christophe apresentam 

divergências de concepções e percepções a respeito dos motivos, objetivos e 

finalidades da educação em questão, razão pela qual se faz necessário deixar claro 

que a concepção predominante neste trabalho é a adotada por Bastos e sua linha de 

pensamento. Porém ela não se faz cega a outros pensamentos, que em alguns pontos 

acabam tendo conjuntos de ideias que se interseccionam, uma vez que a realidade 

pode ser vista sob diversos e distintos pontos de vista.  

Os motivos acima citados se fazem suficientes para justificar o estudo da 

educação tecnológica desenvolvido, pois, embora não seja um estudo sobre a 

                                            

8 Aqui é feita referência ao 'mundo do trabalho' não no seu sentido mais amplo, que compreende 
habilidades múltiplas que possibilitam o conhecimento para as atividades laborais além das de 
interação profissional, social e a interpessoal, mas como um sinônimo do que o do termo 'mercado 
de trabalho', ou seja, atendimento às necessidades de mão de obra para o preenchimento imediato 
de cargos, em geral momentâneas. 
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natureza da educação como um todo, ela pretende pesquisar a Física que permeia os 

cursos superiores de tecnologia, parcela que está diretamente envolvida com a 

tecnologia. 

2.5  EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E MUNDO DO TRABALHO 

As mudanças ocorridas na organização do trabalho decorrentes da 

incorporação de processos e métodos característicos de uma produção flexível 

(toyotista), substituindo ou convivendo com aqueles de uma produção 

taylorista/fordista influenciaram, e ainda influenciam, os principais sistemas escolares 

responsáveis pela formação para o ingresso nos diversos setores de trabalho. 

Bastos afirma que “a reorganização do trabalho que se processa no mundo 

atual vem provocando profundas alterações no modo como gerar e assimilar 

conhecimentos, como adaptá-los a realidades diferenciadas e concretas” (1998, p. 

41).  Tal organização requer integrações de atividades que no sistema anterior não 

existiam, permitindo grande mobilidade dos trabalhadores entre diversas e distintas 

funções, exigindo deles a chamada polivalência. A esse respeito, Machado diz que o 

trabalhador “necessita ser flexível, ou seja, saber lidar com uma variedade de funções, 

saber integrar-se a diferentes formas de agregação e mobilização de trabalhos” (1994, 

p. 181), o que, de acordo ainda com Bastos, “tal perspectiva apresenta várias 

repercussões sobre a qualificação” (1998, p. 44). 

A Educação Tecnológica, estando amplamente ligada à reestruturação do 

trabalho, irá gerar “uma nova competência, comunicativa, interativa”, sendo que a 

qualificação será o processo no qual se adquirem essas competências “em que a 

percepção, o raciocínio e a comunicação são frutos de um trabalho cooperativo”. Em 

resumo, “a nova qualificação buscará adaptar-se às novas formas de organização 

produtiva e por conseguinte, tornar-se-á flexível, pois será adquirida pela competência 

da força de trabalho” (BASTOS, 1998, p. 44). 

Assim, tais competências, que são de responsabilidade principalmente das 

instituições de ensino, fazem parte de um reflexo do mundo trabalho e da organização 

social. A Educação Tecnológica, principalmente de nível superior, por ter sua base 
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fortemente ancorada ao mundo do trabalho, tende a acompanhar esse movimento. 

Entretanto, mesmo estando imbricada ao mundo do trabalho, não visa simplesmente 

à formação de trabalhadores com habilidades manuais, mas sim de trabalhadores-

cidadãos preparados para a vida, e não somente no âmbito profissional.  

A esse respeito, Grinspun pondera que 

a educação convivendo com a nova revolução industrial, que vem se 
caracterizando por grande velocidade nas mudanças dos processos 
tecnológicos, na escala de produção, na organização do processo produtivo, 
tem que capacitar os indivíduos para os novos tempos que já chegaram. Esta 
nova aprendizagem não se limita ao conhecimento de conteúdos para criar 
novas tecnologias, para se fazer ciência, mas sim, as novas atitudes e valores 
advindos destes momentos que vivemos.[...] 

Precisamos estar atentos para a formação do sujeito que não vai implicar, 
nesse sentido, um adestramento ou treinamento em serviço para obtenção 
de tais competências.[...] 

O importante na Educação Tecnológica é o trabalho de formação da 
cidadania, propiciando ao cidadão os requisitos básicos para viver numa 
sociedade em transformação, com novos impactos tecnológicos, com novos 
instrumentos nas produções e relações sociais. (1999, p. 62-64) 

Ela visa, então, a formação de um profissional plenamente apto ao ingresso no 

mundo do trabalho, e também um cidadão totalmente capaz de obter sucesso em suas 

diversas relações sociais, pois esta formação não se compromete apenas com o 

aprendizado de conteúdos e “das diferentes linguagens, mas também com a formação 

de competências sociais” (GRINSPUN, 1999, p. 63).  

Em que pesem as críticas à duração prevista para os cursos superiores de 

tecnologia, mais curta do que os de formação plena, o perfil profissional esperado de 

um curso superior de tecnologia, deve conferir ao egresso uma  

visão generalista e especialista em determinada modalidade. Visão global 
aliada a uma especialidade da área de atuação. Sólida formação de base 
científica aliada a uma formação tecnológica atual e contemporânea das 
tecnologias empregadas pelo setor produtivo, alavancadas por uma formação 
gerencial que lhe permite “fazer acontecer”. Esta é a síntese do perfil 

profissional.9 (ROMANO, 2000, p. 152), 

Dessa forma, o principal diferencial desses cursos está relacionado ao próprio 

perfil profissional de conclusão, como explicitado no Parecer CNE/CP N°29/200210, 

no qual  

                                            

9 O texto original apresenta-se em maiúsculas, sendo adaptado seu formato ao texto aqui 
apresentado. 

10 Este documento trata das Diretrizes Curriculares Nacionais no Nível de Tecnólogo. 
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ficou evidenciado que o que caracteriza os cursos superiores de tecnologia 
não é a sua duração e, sim, o seu perfil profissional de conclusão. É 
exatamente este o entendimento que deve prevalecer na atual análise de 
propostas de cursos superiores de tecnologia, como proposto nas presentes 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível 
Tecnológico.  

Além disso,  

Os Cursos Superiores de Tecnologia visam atender à demanda do mercado 
de trabalho na área tecnológica por profissionais que tenham a formação 
superior como patamar mínimo de escolaridade, altamente procurados 
atualmente pela empresas de tecnologia que apresentam crescimento 
significativo tanto no Brasil como no exterior (ROMANO, 2000, p. 138).11 

Assim sendo, tais cursos, sendo alternativas para os egressos do Ensino 

Médio, são previstos para proporcionar uma formação superior rápida e de qualidade, 

pois são graduações plenas com fortes bases tecnológicas, humanas e de gestão, 

competências essas esperadas pelo atual mundo do trabalho. 

Mas, além da importância utilitarista da Educação Tecnológica, Bastos pondera 

que ela “existe por si só, não para dividir o Homem pelo trabalho e pelas aplicações 

das técnicas” (1998, p.34), pois é a educação unificada à tecnologia com o objetivo 

de transformar a realidade atual da dominação aos meios técnicos, visando muito 

além da simples formação para o mercado de trabalho. Ela vai além do ensino técnico 

e não objetiva o ensino fragmentário e de treinamento de habilidades, mas sim uma 

formação ampla e humana, com uma visão do mundo inversa a cartesiana de uma 

grande máquina fria. Busca 

uma visão de mundo e interpretação das tecnologias à luz de novos valores 
que reestruturam o ser humano de hoje. É a integração aos pressupostos 
mais amplos da conscientização do trabalhador e da construção da 
cidadania, voltada especificamente para a produção social. (BASTOS, 1998, 
p. 34) 

Nesse contexto, é possível depreender que a educação tecnológica é uma 

educação que já não tem ligações com suas raízes a não ser pela história. A educação 

que nasceu para recrutar um contingente ocioso, desprestigiado social e 

financeiramente ficou nos livros. Hoje, Educação Tecnológica tem como sinônimo a 

busca pela emancipação através da educação de qualidade, em que o indivíduo se 

torna muito além de um apertador de botões ou parafusos; aprende a fazer isso 

                                            

11 Já foram feitas considerações a respeito da utilização do termo mundo do trabalho em lugar da 
visão minimalista sobre mercado de trabalho, porém mantêm-se aqui as palavras do autor mas 
tomando o seu sentido mais amplo. 
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também, mas aprende a pensar e a ter raciocínio lógico e crítico, conseguindo 

solucionar problemas sem ter de sempre recorrer à supervisão para tomar decisões. 
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3  METODOLOGIA 

Para atingir os objetivos almejados por esta pesquisa se fez necessária a leitura 

e análise de documentos institucionais oficiais dos cursos, tais como as matrizes 

curriculares, ementas das disciplinas, e/ou planos de ensino, que forneceram 

elementos para obtenção das informações primordiais para responder às perguntas 

do presente trabalho, assim como de documentos da legislação federal12. 

Entretanto, durante a realização das análises destes documentos, verificou-se 

que as informações obtidas, apesar de necessárias para a contextualização do 

problema investigado, não trariam a riqueza desejada. Como “frequentemente, o 

método mais simples e mais econômico para obter 'fatos' é procurar diretamente as 

pessoas que estejam em condições para conhecê-los, e a eles pedir a informação 

desejada” (SELLTIZ et al, 1965, p. 273), foi estabelecido, então, que informações 

adicionais seriam obtidas junto aos coordenadores(as) dos cursos, uma vez que eles 

detêm um amplo e detalhado conhecimento dos cursos que coordenam, e 

professores(as), pois poderiam resgatar dados e visões que contribuíssem para a 

pesquisa. 

Das principais possibilidades para a obtenção dos dados que eles poderiam 

fornecer, foram consideradas a realização de entrevistas e/ou a aplicação de 

questionários. O questionário possui a limitação das respostas escritas, o que pode 

gerar problemas de interpretação. Além disso, os questionários são mais 

interessantes quando a quantidade de participantes é bastante numerosa (MOREIRA 

e CALEFFE, 2006), o que não é o caso desta pesquisa, pois existe apenas um 

coordenador para cada curso. 

Já as entrevistas proporcionam uma flexibilidade nas respostas (SELLTIZ et al, 

1965) e, como esta pesquisa envolve apenas sete cursos, esta seria, então, a forma 

mais simples e adequada de obter dados com maior profundidade e qualitativamente 

mais ricos13. 

                                            

12 Decretos 2.208/97 e 5.154/2004 e Lei 9.394/96. 
13 Muito embora seja possível aplicar questionários em pequena escala, como o caso da presente 

pesquisa, essa forma de coleta de dados não se mostra muito adequada, pois, não havendo 
intermédio do pesquisador, as respostas podem acabar por serem demasiado superficiais (Moreira 
& Caleffe, 2006). 
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Além disso, diversos autores14 afirmam que uma das formas mais comuns, 

simples e confiáveis de obtenção de dados para uma pesquisa qualitativa é a 

entrevista. Assim, apesar do questionário também ser eficiente e confiável, optou-se 

por utilizar entrevistas na pesquisa, além da revisão documental. 

3.1  OS DOCUMENTOS ESTUDADOS 

Dois tipos de documentos relativos aos cursos foram analisados: os 

institucionais da UTFPR e os da legislação federal que explicitam as diretrizes e 

normas para a organização desses cursos. 

 

Documentos institucionais 

Num primeiro momento, para realizar o estudo proposto pela pesquisa, foram 

analisadas as matrizes curriculares dos Cursos Superiores de Tecnologia 

ofertados pela UTFPR, Campus Curitiba. Estes documentos contêm informações 

gerais sobre as disciplinas constituintes de um curso: código da disciplina, unidade 

curricular (nome da disciplina), carga horária semanal e os períodos em que são 

ofertadas. O quadro a seguir, parte da matriz curricular do Curso Superior de 

Tecnologia em Radiologia, exemplifica os dados contidos nesse tipo de documento: 

Quadro 2: Modelo de Matriz Curricular. 
Fonte: Matriz Curricular oficial do curso de Tecnologia em Radiologia da UTFPR. 

 

                                            

14 Alguns exemplos desses autores são: Selltiz et al (1965); Gil (1987); Moreira e Caleffe (2006). 
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O quadro mostra disciplinas de seis períodos do curso e permite interpretar que 

a disciplina Mecânica ofertada no primeiro período do curso sob o código FI51A, tem 

carga horária de quatro horas semanais e faz parte do módulo de disciplinas 

fundamentais. Por sua vez, a disciplina Medicina Nuclear tem código FI55A, é 

ofertada no quinto período, tem carga horária semanal de quatro aulas e está no 

Módulo Avançado. 

Tendo em vista que as informações na matriz se apresentam de forma sintética, 

foi necessário consultar outros documentos, mais detalhados, a respeito de cada uma 

das disciplinas que eventualmente poderiam interessar à pesquisa, o que levou a 

análise dos ementários ou organização curricular por competências, que trazem 

informações a respeito de cada uma das disciplinas fornecendo as chamadas bases 

tecnológicas (as ementas propriamente ditas), que explicitam os conceitos que nelas 

serão estudados, além de outros dados que as matrizes não apresentam.  

Além das matrizes e dos ementários, também foram analisados, em alguns 

casos, os planos de ensino, que são documentos que englobam todas as 

informações contidas nas matrizes curriculares e as bases tecnológicas e que trazem 

ainda as referências sugeridas e as competências e habilidades adquiridas ao término 

dos estudos das disciplinas.  

 

Documentos federais 

Os documentos federais analisados são os referentes às legislações para a 

educação nacional tendo como foco os Cursos Superiores de Tecnologia. São eles: 

Lei 9.394/96 que trata das diretrizes e bases da educação nacional (LDBEN), os 

Decretos 2.208/97 e 5.154/2004, que regulamentam a LDBEN no que concerne à 

educação profissional e tecnológica e a Resolução CNE/CP 3 de 2002 que institui as 

diretrizes curriculares nacionais para a organização e o funcionamento dos Cursos 

Superiores de Tecnologia. 
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3.2  OS CURSOS EM ESTUDO 

O primeiro passo para a obtenção dos documentos e dados necessários foi 

identificar os cursos de tecnologia atualmente ofertados pelo campus Curitiba da 

UTFPR, os departamentos responsáveis por eles e os seus coordenadores. 

Através de busca na internet por essas informações foi constatado que o 

Departamento de Ensino de Tecnologia (Detec), vinculado à Gerência de Ensino e 

Pesquisa (Gerep), é o responsável geral pelos cursos de tecnologia. Entretanto, 

somente através do sítio de internet do Detec15 não foi possível determinar quantos 

nem quais são os cursos atualmente ofertados pela universidade, pois os dados não 

estavam suficientemente claros, sendo listados doze cursos dos quais cinco deles 

contendo a informação: sem entrada no vestibular. Assim, foi necessária uma visita 

a este departamento para definir, da lista apresentada na internet, quais cursos de 

tecnologia eram efetivamente oferecidos pela universidade.  

Tais cursos são em número de sete e os respectivos departamentos 

responsáveis por eles são mostrados no quadro a seguir: 

 

Curso Departamento Acadêmico 

Tecnologia em Automação Industrial Eletrotécnica (DAELT) 

Tecnologia em Comunicação Institucional Comunicação e Expressão (DACEX) 

Tecnologia em Design Gráfico Desenho Industrial (DADIN) 

Tecnologia em Mecatrônica Industrial Mecânica (DAMEC) 

Tecnologia em Processos Ambientais Química e Biologia (DAQBI) 

Tecnologia em Radiologia Física (DAFIS) 

Tecnologia em Sistemas de 
Telecomunicações 

Eletrônica (DAELN) 

Quadro 3: Levantamento inicial de dados sobre os cursos superiores de tecnologia da UTFPR. 
Fonte: Autor. 

 

Os outros cursos citados mas não ofertados pela universidade são os 

seguintes: Tecnologia em Concreto; Tecnologia em Design de Móveis; Tecnologia em 

Gestão Comercial Elétrica; Tecnologia em Gestão da Manufatura e Tecnologia em 

                                            

15 O link de acesso a tais documentos é http://www.detec.ct.utfpr.edu.br/cursos 

http://www.detec.ct.utfpr.edu.br/cursos
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Sistemas para Internet. Esses cursos, por não estarem sendo ofertados regularmente, 

não farão parte da presente pesquisa, que se restringirá apenas aos apresentados no 

Quadro 3. 

3.2.1  Matrizes Curriculares 

O acesso às matrizes curriculares dos cursos indicados no Quadro 3 foi feito 

através do sítio de internet do DETEC onde eles estão disponíveis em arquivos 

digitais, não sendo necessário contato de nenhuma natureza com outros 

departamentos. Assim, através do endereço virtual já referido, foi possível a obtenção 

de todas as matrizes necessárias para esta etapa da pesquisa16. 

Além das matrizes, outros documentos que dizem respeito à área de atuação, 

perfis profissionais esperados para os formados e objetivos referentes ao currículo 

dos cursos estavam disponíveis no sítio.  

3.2.2  Ementas das Disciplinas 

Na busca pelas ementas das disciplinas foi verificado que as mesmas não 

estavam disponíveis online para a maior parte dos cursos, havendo necessidade de 

obtê-las junto ao Departamento de Ensino de Tecnologia (Detec) ou ainda através do 

Gerep ou mesmo pelos departamentos responsáveis pelos cursos, o que se 

demonstrou mais eficiente. 

Nesse sentido, foram feitas visitas a cada um dos departamentos dos cursos 

visando à obtenção das ementas das disciplinas ofertadas, o que foi conseguido junto 

aos cursos de Mecânica Industrial, Processos Ambientais, Radiologia e Sistemas de 

Telecomunicações. Entretanto, dos cursos de Automação Industrial, Comunicação 

Institucional e Design Gráfico foram obtidos não os ementários, mas os planos de 

ensino, que também apresentam as ementas. 

                                            

16 As Matrizes Curriculares dos cursos podem ser consultadas no Anexo A. 
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Os ementários fornecem os seguintes dados de interesse para a pesquisa: 

módulos e competências, períodos, unidades curriculares, carga horária das mesmas, 

as bases tecnológicas e, em alguns casos os objetivos de cada disciplina. Já os planos 

de ensino fornecem informações mais detalhadas e mais gerais de cada módulo 

contendo: unidades curriculares, período letivo, carga horária, competências, 

habilidades, bases tecnológicas, pré-requisitos e referências. Também tratam do 

objetivo geral do curso, do perfil profissional dos egressos, das competências 

construídas no período e também sua fundamentação legal. Um exemplo de uma 

ementa é mostrado a seguir:  

 

 

Quadro 4: Exemplo de ementa de disciplina. 
Fonte: Documento Oficial de ementas do curso de Mecatrônica Industrial da UTFPR. 

 

A ementa acima faz parte do ementário do Curso Superior de Tecnologia em 

Mecatrônica Industrial, sendo uma disciplina do primeiro período, mostrando todos os 

dados já citados anteriormente. 

No recorte da ementa da disciplina Mecânica Geral, é possível verificar a sua 

carga horária e que os seus objetivos remetem a conceitos de Física e permite inferir 

que os conteúdos ministrados na disciplina são, basicamente, aplicações de 

conhecimentos de Física, em um ramo denominado Mecânica. Esta disciplina, de 

uma maneira geral, trata de diversos assuntos e tópicos básicos de Física, tanto no 

que diz respeito à teoria, quanto à prática. 
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3.3 ENTREVISTAS 

Inicialmente pensou-se em entrevistar os(as) coordenadores(as) dos cursos e 

todos os(as) professores(as) das principais disciplinas relacionadas à Física. Contudo, 

tal encaminhamento foi considerado inviável, tendo em vista o número de pessoas 

envolvidas e os prazos para a finalização da pesquisa. Sendo assim, optou-se por 

entrevistar apenas os coordenadores dos cursos participantes da investigação e os 

professores das disciplinas com grande número de conceitos de Física.  

Tal decisão se justificou pelo fato de que, para tomar decisões administrativas 

e pedagógicas, os(as) coordenadores(as) devem ter um profundo conhecimento sobre 

as matrizes curriculares, ementas e planos de ensino, além de poderem estabelecer 

relações entre esses documentos e o desenvolvimento dos cursos, os estudantes 

ingressos e egressos, e também com o mundo do trabalho atual, o que fez deles 

fontes obrigatórias de dados. 

Por outro lado, ao entrevistar também professores(as) das disciplinas com 

grande número de conceitos de Física e com carga horária mais significativa, levou-

se em consideração que esses profissionais têm condições de fornecer informações 

mais precisas que os coordenadores dos cursos sobre a Física nessas disciplinas e 

as relações, importâncias e papéis. 

Dessa forma, além dos(as) coordenadores(as) de cursos, foram também 

entrevistados dois(duas) professores(as) do curso de Tecnologia em Radiologia e um 

do curso de Tecnologia em Automação Industrial, haja vista que, de acordo com as 

ementas analisadas, esses cursos oferecem disciplinas com maior carga de conceitos 

e conteúdos de Física.  

Definido o grupo a participar de entrevistas, o primeiro passo foi elaborar um 

protocolo geral para servir de guia na realização das entrevistas. A importância da 

elaboração deste guia se dá pelo fato de que, segundo palavras de Moreira e Caleffe 

(2006, p.169) 

A realização de entrevistas para os propósitos da pesquisa precisa seguir um 
plano relacionado aos objetivos estabelecidos pelo pesquisador. Não é 
suficiente encontrar-se com as pessoas e bater um papo informal. O 
pesquisador deve planejar a entrevista em detalhes e escrever as perguntas 
de uma forma diferente dos questionários. 
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Seguindo os devidos cuidados metodológicos ressaltados por Moreira e Caleffe 

(2006, pp. 170-173) elaborou-se um protocolo geral de entrevistas para os(as) 

coordenadores(as) e outro para os(as) professores(as) (Apêndice A).  

Esses mesmos autores comentam sobre a importância de se realizar uma 

entrevista de teste. Esclarecem que fazer um teste piloto tem grande valor, pois “é 

duplamente importante testar um protocolo de entrevista. Além de testar o conteúdo, 

o pesquisador deve testar o fluxo, a utilidade do protocolo e o entendimento das 

perguntas por parte dos entrevistados” (MOREIRA e CALEFFE, 2006, p.173). 

Assim, antes da realização das entrevistas com os(as) coordenadores(as) e 

professores(as) em questão, foi realizada uma entrevista piloto com um(a) 

professor(a) que já havia coordenado durante certo período um dos cursos. Após a 

validação do protocolo das entrevistas, os coordenadores e professores foram 

contatados e as entrevistas agendadas. Elas foram realizadas nos locais de trabalho 

dos mesmos e, se obtida a permissão dos entrevistados, gravadas. Em seguida foram 

transcritas e armazenadas em arquivos digitais para facilitar as análises futuras. Por 

se tratarem de documentos com dados privados, da transcrição integral das mesmas 

foram copiadas apenas citações de maior importância, quando apropriadas. 

Para facilitar a identificação das falas dos coordenadores e professores durante 

a leitura dessa pesquisa, foi feito um quadro relacionando o código estabelecido para 

cada coordenador e o respectivo curso, que é mostrado a seguir: 

 

Curso Código 

Tecnologia em Automação Industrial CAI 

Tecnologia em Comunicação Institucional CCI 

Tecnologia em Design Gráfico CDG 

Tecnologia em Mecatrônica Industrial CMI 

Tecnologia em Processos Ambientais CPA 

Tecnologia em Radiologia CRA 

Tecnologia em Sistemas de 
Telecomunicações 

CST 

Professor 1 Tecnologia em Automação 
Industrial 

P1A 

Professor 1 Tecnologia em Radiologia P1R 
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Curso Código 

Professor 2 Tecnologia em Radiologia P2R 

Quadro 5: Código de entrevista para os coordenadores dos cursos. 
Fonte: Autor. 

3.3.1  Informações a serem coletadas pelas entrevistas 

O protocolo das entrevistas dos coordenadores foi elaborado visando obter 

informações sobre os seguintes aspectos: 

 

Sobre os(as) coordenadores(as) 

 Identificação do(a) coordenador(a) resgatando informações como a formação 

acadêmica e o ano de ingresso na UTFPR; 

 Trajetória profissional do(a) coordenador(a), incluindo a feita na instituição; 

departamentos aos quais esteve vinculado; disciplinas ministradas; se já 

participou da organização e/ou reestruturação de algum curso, e se coordenou 

algum curso antes do que atualmente coordena. Esses dados mostram quais a 

experiências o(a) coordenador(a) teve, podendo revelar algumas informações 

sobre as visões que ele(a) possui sobre os papéis e a importância da Física para 

o curso que coordena; 

 A visão que o(a) coordenador(a) passou a ter do curso após assumir o cargo, e 

se esta é diferenciada com respeito à visão que havia com o cargo de professor 

somente, e em caso positivo as naturezas dessas diferenças. 

 

 Sobre os cursos 

 Como são as estruturas das disciplinas, suas inter-relações e as principais 

participações da Física nas mesmas; 

 Buscar saber se já ocorreu alguma reestruturação no curso e se há necessidade 

de uma possível reestruturação que o(a) coordenador(a) julgue necessária; e em 

caso positivo, procurar saber se o foco diz respeito à Física; 

 Como é considerado o perfil de conclusão profissional pelo(a) coordenador(a), se 

este perfil é adequado à realidade do atual mercado, se o curso consegue 



44 

 

 

 

realmente formar segundo almeja este documento e verificar a importância da 

Física para o mesmo; 

 Procurar determinar as distintas áreas presentes na matriz curricular, e se esta é 

adequada ao perfil de conclusão profissional, que foi anteriormente explorado; 

 Por fim, tentar verificar os papéis que a Física desempenha no curso. 

 

Sobre as disciplinas de Física 

 Trata de disciplinas específicas em que a presença e/ou importância e papéis da 

Física não fica totalmente clara, buscando a ajuda do(a) coordenador(a) para 

esclarecer essas dúvidas; 

 Determinar a importância da Física para o curso, segundo o(a) coordenador(a). 

 

Já o protocolo das entrevistas dos(as) professores(as) foi elaborado buscando 

as seguintes informações: 

 

Sobre os(as) professores(as) 

 Identificação do(a) professor(a) resgatando informações como a formação 

acadêmica e o ano de ingresso na UTFPR; 

 Trajetória profissional do(a) professor(a), incluindo a feita no interior da instituição, 

departamentos aos quais esteve vinculado, disciplinas ministradas, se já 

participou da organização e/ou reestruturação de algum curso. 

 

Sobre as disciplinas 

 Como são estruturadas as disciplinas ministradas; 

 Relações com outras disciplinas; 

 Quais as principais contribuições da Física nas disciplinas; 

 Participação das disciplinas na estrutura do curso; 

 Importância da Física para as disciplinas; 

 Importância da Física para o curso. 
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4  RESULTADOS E ANÁLISES 

As análises dos dados obtidos pelo estudo dos documentos e pela 

interpretação das entrevistas com os(as) coordenadores(as) e professores(as) foi feita 

buscando-se identificar o papel, a importância e a participação dos conteúdos 

escolares de Física na organização dos cursos de Tecnologia e na formação dos 

tecnólogos. Para tanto, foram estabelecidos os seguintes itens de análise para nortear 

o trabalho:  

 

 Presença, participação e visibilidade da Física nos cursos superiores de 

Tecnologia e suas integrações com outras áreas; 

 Perfil profissional de conclusão; 

 A Física na reestruturação dos cursos; 

 

Além da interpretação dos documentos, a análise das entrevistas com os(as) 

coordenadores(as) e professores(as) propiciaram um enriquecimento das 

informações, pois permitiram, dada a experiência desses profissionais que têm um 

grande contato com os cursos e disciplinas pelos quais são responsáveis, explicitar 

relações que não são presentes nos documentos estudados. Também será feito breve 

estudo sobre alguns aspectos da legislação a respeito da educação profissional e 

tecnológica. 

Vale deixar registrado que com respeito ao Perfil Profissional de Conclusão, 

não foram feitas análises profundas, mas apenas comentários, pois não é de interesse 

ao foco da presente pesquisa. 

4.1  DOCUMENTOS FEDERAIS, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA E A FÍSICA 

Os documentos analisados foram os Decretos 2.208/97 e 5.154/2004, a 

Resolução CNE/CP 3 de 2002 e a Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
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Nacional – LDBEN). Neles buscou-se indícios da importância da Educação Superior 

Tecnológica para a sociedade e dos papéis da Física para essa natureza de educação. 

A escolha dos documentos citados se deve por ser a LDBEN o principal 

documento federal que estabelece a educação nacional, inclusive a de nível Superior 

em Tecnologia; e os dois decretos e a resolução, por serem regulamentações da 

LDBEN que tratam sobre a natureza da educação em questão e suas diretrizes, já 

que “por ser bastante genérica […] a Lei de Diretrizes e Bases necessitou de 

sucessivos instrumentos legais complementares para sua definição e implementação” 

(CHRISTOPHE, 2005, p. 6). 

A LDBEN “estabelece as diretrizes e bases da educação nacional” (BRASIL – 

LEI 9.394/96) em todos os níveis. O Capítulo IV, especificamente, trata sobre a 

Educação Superior, e o Art. 43 de sua finalidade, sendo uma delas “estimular a 

criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo”, 

em que a Física, quando presente, tem papel central, pois ela possibilita o 

desenvolvimento do raciocínio e da curiosidade científicos e dá bases e ferramentas 

primordiais para o desenvolvimento e estudo das ciências naturais. Outra finalidade é 

“incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse 

modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive”, onde a Física 

novamente tem participação pelos mesmos motivos citados. 

A Educação Superior Tecnológica estando compreendida no artigo citado e 

tendo como algumas de suas finalidades as mostradas no parágrafo anterior, 

necessita disciplinas com conceitos e conteúdos relacionados ao conhecimento 

científico para uma melhor formação dos alunos. Isso é conseguido através de 

disciplinas com conteúdos e conceitos de Física, que utiliza métodos científicos nos 

seus estudos e a matemática como ferramenta principal para a compreensão da 

ciência e da natureza. Isso não quer dizer que sejam necessárias disciplinas de Física 

especificamente, mas disciplinas que contenham tópicos de Física mesmo que 

implícitos; isso ocorre em diversos cursos, como será visto adiante. 

O Art. 3º  do Decreto 2.208/97 identifica os níveis de cursos profissionais 

Art. 3o - A educação profissional compreende os seguintes níveis:  

I - básico: destinado à qualificação e reprofissionalização de trabalhadores,  

independente de escolaridade prévia;  
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II - técnico: destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos  

matriculados ou egressos do ensino médio, devendo ser ministrado na forma  

estabelecida por este Decreto;  

III - tecnológico: correspondente a cursos de nível superior na área 
tecnológica,  

destinados a egressos do ensino médio e técnico.  

Fica claro que neste momento tem-se as terminologias técnicos para os cursos 

de nível médio e tecnológicos para os cursos superiores da área tecnológica. A 

terminologia tecnólogos utilizada para os profissionais formados nos Cursos 

Superiores de Tecnologia é referida no Art. 10 do Decreto 2.208/97: 

os cursos de nível superior, correspondentes à educação profissional de nível 
tecnológico, deverão ser estruturados para atender aos diversos setores da 
economia, abrangendo áreas especializadas, e conferirão diploma de 
Tecnólogo.  

Assim como os cursos técnicos de nível médio, os superiores de tecnologia são 

cursos especializados em uma devida área e são bastante focados a ela. Porém os 

de nível superior diferenciam-se dos técnicos por terem uma abrangência maior 

propiciando conhecimentos mais gerais, e também mais específicos. Ambos, porém, 

visam suprir necessidades locais do mundo do trabalho e, portanto, é de se esperar 

que uma dada instituição ofereça cursos diferentes dos oferecidos por outra 

instituição, em razão de realidades diferentes.  

A análise do parecer deixa clara a visão que o objetivo é preparar para o mundo 

do trabalho e não somente para o mercado de trabalho, muito embora se possa 

considerar que o primeiro engloba o último. Então, essa modalidade de educação está 

sendo estruturada em conformidade com uma visão mais ampla, garantindo assim 

aos estudantes e profissionais da área, resultados mais congruentes com a realidade 

existente fora das instituições de ensino. 

Os artigos 1° e 2° do parecer explicitam as funções e objetivos da Educação 

Tecnológica: 

Art. 1° A educação profissional de nível tecnológico, integrada às diferentes 
formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, objetiva garantir 
aos cidadãos o direito à aquisição de competências profissionais que os 
tornem aptos para a inserção em setores profissionais nos quais haja 
utilização de tecnologias.  

Art. 2° Os cursos de educação profissional de nível tecnológico serão 
designados como cursos superiores de tecnologia e deverão:  



48 

 

 

 

I - incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da 
compreensão do processo tecnológico, em suas causas e efeitos;  

II - incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica, e suas 
respectivas aplicações no mundo do trabalho;  

III - desenvolver competências profissionais tecnológicas, gerais e 
específicas, para a gestão de processos e a produção de bens e serviços;  

IV - propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos 
e ambientais resultantes da produção, gestão e incorporação de novas 
tecnologias;  

V - promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as 
mudanças nas condições de trabalho, bem como propiciar o prosseguimento 
de estudos em cursos de pós-graduação;  

VI - adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a 
atualização permanente dos cursos e seus currículos;  

VII - garantir a identidade do perfil profissional de conclusão de curso e da 
respectiva organização curricular.  

O parágrafo 1° do artigo 6° do parecer, por sua vez, deixa clara a preocupação 

com a formação científica dizendo que “a organização curricular compreenderá as 

competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas, incluindo os 

fundamentos científicos e humanísticos necessários ao desempenho profissional do 

graduado em tecnologia”. Isso leva a refletir se cursos que, de acordo com a matriz 

curricular não necessitam de disciplinas da área de exatas, não devessem incluir ao 

menos uma disciplina que tratasse de iniciação à ciência, contendo conceitos a 

respeito de Física, Química e Matemática, ciências da natureza em si. 

Embora possa parecer irrelevante haver disciplinas da área de exatas em um 

curso da área de humanas, como é o caso de Design Gráfico ou de Comunicação 

Institucional, as disciplinas citadas no parágrafo anterior não somente proporcionam 

conhecimentos científicos como também raciocínios e inteligências diferentes das 

quais os alunos estão focados, portanto, tornando-os aptos a novas maneiras de ver 

e pensar o mundo. Assim como há a obrigatoriedade de uma carga horária mínima de 

disciplinas da área de humanas em cursos focados na área de exatas, deveria haver 

uma carga horária mínima de disciplinas da área de exatas em cursos focados em 

áreas humanas. Somente havendo um equilíbrio na existência de disciplinas de áreas 

distintas das que os cursos têm foco principal, é que os itens IV e VI dos artigos citados 

anteriormente poderão ser alcançados. 
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4.2  A FÍSICA NOS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA 

Foi possível verificar que a participação da Física varia para os diversos cursos. 

A tabela 1 a seguir mostra as cargas horárias das disciplinas que envolvem conceitos 

de Física em todos os cursos em estudo, sendo apresentadas as cargas horárias das 

disciplinas onde esses conceitos são de fundamental importância relacionada à carga 

horária total do curso, em termos percentuais.  

As disciplinas que estão incluídas nessa tabela são referentes às que na 

análise das ementas apresentaram número significativo de conceitos importantes ou 

básicos de Física presentes nas mesmas. Como casos excepcionais, e que portanto 

não farão parte dessa tabela, indicamos o referente ao Curso de Comunicação 

Institucional, que não apresenta nenhuma disciplina contendo qualquer conceito de 

Física e o de Design Gráfico, no qual os conceitos presentes  não puderam ser 

devidamente estabelecidos perante as disciplinas estudadas, segundo explicita a 

documentação estudada referente ao curso. 

 

 Curso 

Período 
Processos 
Ambientais 

Sistemas de 
Telecom. 

Mecatrônica 
Industrial 

Radiologia 
Automação 
Industrial 

 CH(h) % CH(h) % CH(h) % CH(h) % CH(h) % 

1º 4 16 9 36 9 36 8 32 6 24 

2º 6 24 3 52 9 36 8 32 5 20 

3º 0 0 5 20 15 60 6 24 15 60 

4º 0 0 0 0 8 32 4 16 5 20 

5º 0 0 3 3 0 0 6 24 3 12 

6º 0 0 0 0 0 0 8 32 5 20 
Total 

Curso/semana 
150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 

Total 
Física/semana 

10 7 30 20 41 27 40 27 39 26 

Tabela 1: Carga horária de disciplinas com Física nos Cursos Superiores de Tecnologia17. 
Fonte: Autor. 

 

Além disso, o perfil profissional de conclusão, documento necessário e 

importante a todos os cursos superiores de tecnologia, explicita as competências e 

                                            

17 O total do curso/semana se refere à soma da carga horária semanal dos seis períodos. Cada 
período sendo desenvolvido em 25 horas semanais, o total para os períodos é de 150 
horas/semana. 



50 

 

 

 

habilidades que os estudantes irão adquirir durante seus estudos, e que serão 

utilizadas posteriormente nas suas atuações profissionais. Como em sua maioria são 

documentos extensos que fogem ao foco da presente pesquisa, será apresentado ao 

final do estudo de cada curso, um resumo das principais características do perfil 

profissional de conclusão, buscando verificar os papéis a Física desempenha para 

a formação do profissional egresso desses cursos, segundo o que sugere o 

documento em estudo. 

No decorrer do tempo o processo de reestruturação dos cursos é natural, já 

que a partir de sua criação com a grade básica requerida, um curso sempre necessita 

modificações tanto para se adequar às possíveis alterações nos regulamentos da 

instituição, quanto para estabelecer um padrão mais adequado no que se refere ao 

mundo do trabalho, que está em constante movimento. A esse respeito, as 

reestruturações podem ter diversas naturezas, e a de interesse para a pesquisa se 

refere àquelas relativas à matriz curricular, mais especificamente no tocante a 

disciplinas de Física ou que contenham conceitos e conteúdos de Física relevantes.  

Será observado também se ocorreram reestruturações nos cursos e como a 

Física nelas se apresenta, buscando saber se ela se mantém constante ou é alterada, 

quais as modificações propostas e os motivos para tal. Essas análises irão 

complementar a importância que ala tem para os cursos. 

Por se tratarem de documentos oficiais e essenciais que preveem os conceitos 

que devem ser abordados nas diversas disciplinas que compõem os cursos, tais 

documentos, ao lado das entrevistas, foram consideradas as principais fontes de 

dados para essa pesquisa. 

Uma análise detalhada das ementas indicou satisfatoriamente em quais 

disciplinas a Física se faz presente e tem papel importante. 

Dos dados apresentados a seguir, todo o conteúdo da coluna 'Conceitos de 

Física presentes' foram extraídos das ementas, sem qualquer alteração, apenas 

fazendo os recortes de interesse da pesquisa. Foram aqui expostos os dados que se 

apresentam de forma perceptível sobre a presença da Física nos documentos. 

Contudo, as entrevistas com os(as) professores(as) e coordenadores(as) mostraram 

que há indicativos da presença de conteúdos de Física em outras disciplinas que não 

se fazem perceptíveis nos documentos estudados. Entretanto, como os dados 

estudados foram os documentos escritos, metodologicamente serão apresentados 
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nos quadros a seguir somente o que pode ser encontrado nos documentos oficiais, 

podendo ser comentadas outras possibilidades e percepções observadas pelos 

entrevistados juntamente com as transcrições das entrevistas. 

 

Tecnologia em Processos Ambientais: 

Período Disciplina Conceitos de Física presentes 

1° Física Aplicada 
Leis básicas da física e suas equações fundamentais. Processos 
Térmicos. Mecânica dos Fluidos. Ondulatória. 

2° 
Termodinâmica 
Ambiental 

Primeira Lei da Termodinâmica; Segunda e Terceira Leis da 
Termodinâmica 

2° 
Eletricidade e 
Magnetismo 

Conceitos de campo (gravitacional, elétrico e magnético). Corrente 
elétrica alternada: indutores e capacitores, Fasores, Circuitos LCR, 
Retificadores, Medidas de corrente, Voltagem e Impedância em 
Circuitos de corrente Alternada 

Quadro 6: Conceitos de Física presentes em disciplinas do curso de Tecnologia em Processos 
Ambientais. 

Fonte: Autor, a partir dos documentos oficiais do curso. 

 

As disciplinas com conceitos de Física que estão presentes no curso de 

Processos Ambientais deixam clara a preocupação do mesmo para com 

conhecimentos a respeito de termodinâmica. Em entrevista com o(a) coordenador(a) 

do curso, esse fato fica evidenciado no momento em que ele fala a respeito da 

estrutura da matriz curricular: 

Ivan: você saberia me dizer como a Física participa dessa estrutura? 

CPA: como base para disciplinas na área de Química. Termodinâmica, 
cinética... 

Para esse curso, a Física serve como uma base para outras disciplinas técnicas 

com foco para o curso, como é visto no seguinte trecho da entrevista 

Ivan: E a respeito de conteúdos e ementas, qual a sua opinião com respeito 
à Física. 

CPA: A minha opinião é a opinião que os professores da Física me 
trazem: que as disciplinas de Física têm conteúdos que poderiam ser 
melhor direcionados ao curso de processos ambientais. Quais 
conteúdos eu não sei […]. 

Não foi possível, através da análise dos documentos, nem com o suporte da 

entrevista, perceber a presença de Física em outras disciplinas ou outras relações que 

as existentes possam estabelecer com outras áreas. 

Neste curso, a participação da Física na carga horária é uma das mais baixas 

dentre os demais investigado, sendo de apenas 7%, estando presente somente em 
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três disciplinas dos dois primeiros períodos, indicando que sua participação é para 

fornecer bases iniciais para o acompanhamento de outras disciplinas a matriz 

curricular. 

Para este curso ficou clara a preocupação de formação de um profissional que 

atenda à atual demanda do mercado, principalmente regional, que atue na resolução 

dos atuais problemas ambientais. Não se pode verificar, no documento referente ao 

perfil profissional de conclusão, qualquer relação entre a Física proposta e os 

egressos do curso, muito embora ela esteja presente. 

 

Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações: 

Período Disciplina Conceitos de Física presentes 

1° 
Introdução à 
Eletricidade 

Lei de Coulomb, campo elétrico, energia e potencial, grandezas 
elétricas, lei de Ohm, leis de Kirchoff, capacitância, magnetismo, 
eletromagnetismo e indutância. 

1° 
Introdução à 
Eletrônica 

Classificação dos materiais, estudo de semicondutores e da junção 
p-n, diodo, circuitos eletrônicos básicos com diodos, transistor 
bipolar e de efeito de campo, funcionamento e polarização de 
transistores, circuitos básicos com transistores. 

2° Circuitos Elétricos 

Teoremas dos circuitos e associações elétricas, métodos de análise 
de circuitos e associações elétricas, associação de geradores, 
transitórios em circuitos e associações elétricas em corrente 
continua, corrente alternada senoidal e seus valores notáveis, 
comportamento de circuitos elétricos e associações em corrente 
alternada e resposta no domínio da freqüência, potência média. 

2° Eletrônica Analógica 
Circuitos com semicondutores, amplificadores, amplificador 
operacional, osciladores e multivibradores. 

2° 
Instrumentos e 
Medidas 

Grandezas básicas, multímetro digital, geradores de sinais, 
osciloscópios, analisadores de espectro e unidades de medida em 
telecomunicações. 

3° Meios Metálicos 
Conceitos fundamentais e características básicas de propagação de 
sinais elétricos. 

3° Radio propagação 
Princípios de eletromagnetismo; propagação e degradação do sinal 
elétrico no espaço ao ar livre e no meio urbano; cálculo de 
intensidade de sinal por área e ponto-a-ponto. 

5° 
Comunicações 
Ópticas 

Física da óptica, linhas de transmissão por fibras ópticas, 
propagação em fibras ópticas, dispositivos ópticos, sistemas 
ópticos. 

Quadro 7: Conceitos de Física presentes em disciplinas do curso de Tecnologia em Sistemas 
de Telecomunicações. 

Fonte: Autor, a partir dos documentos oficiais do curso. 

O curso de Sistemas de Telecomunicações possui em sua matriz curricular 

grande quantidade de disciplinas da área de Exatas, tendo a Física, segundo os 

documentos analisados, participação de 20% do total da carga horária do curso. Além 
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de ser um alto percentual, ela se distribui pela maior parte dos períodos, estando 

ausente apenas no quarto e no sexto períodos, que são focados em disciplinas de 

informática e comunicação digital. 

A Física presente neste curso é bastante dirigida à área do mesmo, como 

indicado no Quadro 7, que mostra disciplinas da área de eletricidade, eletrônica, e 

propagação de sinais e comunicação óptica, além das disciplinas Meios Metálicos, 

Rádio Propagação e Comunicações Ópticas, que possuem significativo número de 

conceitos de Física. São elas responsáveis pela parte específica do curso, ou seja, 

elas participam de uma lista de disciplinas do curso que não são de base, mas sim 

específicas, dando foco ao curso. Mas participam também com conhecimentos 

básicos nas disciplinas de introdução, servindo como uma ferramenta para o 

acompanhamento e aprofundamento do mesmo. 

Das entrevistas foi possível identificar e reforçar a ideia de que a participação 

da Física para esse curso se dá como uma ferramenta de suporte, tendo como papel 

principal a fundamentação básica que serve como guia para as disciplinas específicas 

e técnicas do curso, tanto teóricas quanto práticas. 

Segundo os(as) entrevistados(as), conceitos como “Lei de Ohm”, “Leis de 

Kirchhoff” e assuntos semelhantes servem como um pequeno embasamento físico 

para posterior aplicação técnica em disciplinas de eletricidade e eletrônica. O foco das 

disciplinas é de caráter técnico, prático analítico. São ministradas aulas teóricas, por 

exemplo de análise de circuitos, para posterior aplicação em laboratório. Apenas parte 

da Física é aproveitada para o curso. Do universo de conceitos e conteúdos de Física 

existentes, apenas uma mínima parcela é utilizada no curso, somente o necessário 

para dar as bases para as aplicações e análises técnicas. De uma maneira geral, a 

participação da Física é de uma ferramenta para análise. De acordo com um dos 

entrevistados, a influência da Matemática se faz maior nessas disciplinas e no curso 

em si do que a Física o faz. 

Segundo o documento que trata do perfil profissional de conclusão, o 

profissional egresso deste curso estará apto a fazer manutenção em equipamentos, 

implantar e integrar tecnologias referentes à sua área de atuação, além de ter 

condições de planejar e realizar treinamentos. O documento diz ainda que ele terá 

conhecimentos humanos e também tecnológicos, no âmbito dos quais pode-se 

verificar que a Física desempenha papel importante.  
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Tecnologia em Mecatrônica Industrial: 

Período Disciplina Conceitos de Física presentes 

1° Mecânica Geral 

Estática: Equilíbrio da partícula; Equilíbrio do corpo rígido; 
Propriedades geométricas da área: centroide e baricentro; momento 
de inércia; Forças em vigas: carregamento em vigas, diagrama de 
momento fletor. Dinâmica: Cinemática dos pontos materiais: 
Segunda Lei de Newton, trabalho e inércia, impulso e quantidade de 
movimento, choque; Cinemática dos corpos rígidos; Movimento 
plano de corpos rígidos; Cinética de corpos rígidos. 

1° 
Materiais para 
Mecatrônica 

Estrutura atômica; Estrutura cristalina dos sólidos; Comportamento 
mecânico dos materiais; Transporte eletrônico nos sólidos: 
propriedades térmicas, ópticas, elétricas e eletromagnéticas; 
Estrutura, propriedades, aplicações e tratamentos térmicos dos 
materiais metálicos; Estrutura, propriedades, aplicações e 
processos de modificação estrutural / microestrutural dos materiais 
poliméricos; cerâmicos, e compósitos.  

2° Circuitos Elétricos 

Grandezas elétricas: tensão, corrente e resistência; Componentes 
eletroeletrônicos elementares: resistor, capacitor e indutor; Potência 
elétrica; Leis e teoremas dos circuitos e associações elétricas; 
Métodos de análise de circuitos e associações elétricas em corrente 
contínua, alternada e no domínio da frequência. 

2° 
Resistência dos 
Materiais 

Análise de esforços: tensão e deformação; Esforços normais: 
tração, compressão, flexão; Esforços transversais: cisalhamento, 
torção 

3° Eletrônica Básica Fundamentos da física de semicondutores. 

3° Sistemas Mecânicos Transmissões mecânicas. 

3° 
Sistemas Fluido 
Mecânicos 

Os dados da ementa não foram suficientes para determinar os 
conteúdos de Física presentes nesta disciplina, porém, em 
entrevista com o coordenador, ficou clara a presença e grande 
importância da Física para esta disciplina. 

4° Eletricidade Industrial 

Diagramas elétricos; Simbologia utilizada em instalações elétricas 
industriais; Compatibilidade eletromagnética: tipos de interferência 
eletromagnética, formas de redução da interferência 
eletromagnética; Aterramento elétrico. 

4° 
Acionamentos 
Industriais 

Fundamentos de eletro magnetismo: fluxo magnético, indução 
magnética, força magnetomotriz; Lei de Faraday; Lei de Lenz; 
Conversão eletromecânica de energia; Motores de corrente 
alternada; Motores de corrente contínua, Transformadores. 

Quadro 8: Conceitos de Física presentes em disciplinas do curso de Tecnologia em 
Mecatrônica Industrial. 

Fonte: Autor, a partir dos documentos oficiais do curso. 

 

A análise da matriz curricular deste curso revela uma grande predominância de 

disciplinas da área de Exatas. São poucas disciplinas de outras áreas que se 

encontram na matriz do curso, sendo elas, em geral, de gestão e informática, como 

sugere a fala do(a) coordenador(a):  
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CMI: tem um pouco de gestão, informática, mas mais disciplinas 
técnicas. Eletrônica, Sistemas Fluido Mecânicos...  

A Física permeia essas disciplinas técnicas, como exemplo, a já citada 

Sistemas Fluido Mecânicos, sendo um suporte ou talvez uma linguagem para elas. 

Embora nos documentos não houvesse nenhuma indicação sobre a ementa dessa 

disciplina, não podendo, portanto, determinar a presença da Física, a seguinte fala 

do(a) coordenador(a) deixa claro que a Física está presente e participa fornecendo 

conceitos básicos para posterior aplicação técnica: 

CMI: aqui na verdade é uma disciplina associada, hidráulica e 
pneumática, uso de válvulas, circuitos; basicamente hidráulica, 
sistemas que trabalham com hidráulica, e pneumática, como projetar 
um sistema. 

Ivan: Mas chega a ter um estudo de Física? 

CMI: É mais o princípio mesmo, por exemplo, pressão e vazão. 

Ivan: E daí aplicação. 

CMI: Aplicação. Ele vai escolher a válvula para aquele circuito; ou seja, 
é bem voltado. 

Nestas e em outras falas, fica bastante claro como a Física permeia o curso. 

Ela o faz implicitamente, em disciplinas que não são denominadas de Física mas que 

em suas ementas os conceitos e conteúdos de Física se fazem presentes e muito 

importantes. 

CMI: [...] vendo a matriz, a Física está embutida aqui. 

Ivan: Então a Física está aí na matriz. Aparece até que bastante, só que... 

CMI: Não tem uma caixinha ali escrito “Física”.  

Além disso, o(a) coordenador(a) comenta sobre uma enorme gama de 

aplicações de Física ou de aparatos tecnológicos utilizados em produção, construídos 

através da utilização de conhecimentos de Física no campo da mecânica e 

mecatrônica. Assim, na opinião dele(a), a importância da Física é servir de base sólida 

para o apoio dos conteúdos e atividades destinadas a essa área, de forma que os 

conceitos de Física se fazem inalterados em seus estudos da natureza, enquanto os 

equipamentos e processos utilizados por profissionais formados nesse curso estão 

sofrendo constantes modificações e aprimoramentos, conforme se pode depreender 

através do seguinte trecho da entrevista: 

Ivan: [...] qual, você diria, é a maior importância da Física para o curso? 
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CMI: A importância está nos conceitos que não se alteram. Porque a 
tecnologia se altera em questão de novas possibilidades, algumas 
coisas vão ficando obsoletas, outras não, mas os princípios da Física 
nunca vão mudar. Por exemplo, tem conceitos... a gente estuda esses 
conceitos... tem novas tecnologias de leituras baseadas nesses 
conceitos, são coisas que não vão ficar obsoletas, os fundamentos 
nunca vão ficar; mas algumas coisas vão ficar, na parte de engenharia, 
alguns equipamentos, algumas máquinas, elas deixam de ser aplicadas 
no momento pois são economicamente inviáveis, porque uma nova 
tecnologia substituiu, e assim por diante; mas os conceitos da Física 
são constantes. 

Ivan: Na hora de fabricar a máquina são os conceitos da Física que estão ali. 

CMI: Por exemplo, na usinagem fazem a remoção do material com 
ferramenta de corte, uma broca, uma ferramenta de tornear e assim por 
diante; e hoje uma das tendências é fazer a retirada do material com 
laser, a gente corta chapas com laser. Acho que daqui algum tempo vai 
ter que aumentar a carga horária de “Métodos Não Tradicionais de 
Usinagem”, por exemplo, ultrassom, e diminuir a dos processos mais 
comuns. 

Ivan: Tem ultrassom na usinagem? 

CMI: Tem para retirada de material; não é amplamente usado, mas... tem 
várias técnicas, tem até retirada de material por feixe de elétron. 

Ivan: É muito preciso então? 

CMI: Sim, e é aplicado na indústria aeroespacial. Agora, o ultrassom é 
mais comum, mas é para retirar pequenas quantidades, por exemplo, 
um acabamento, principalmente cerâmica que é difícil usinar; mas com 
ultrassom você consegue. A ferramenta é posta a vibrar, entra em 
ressonância, geralmente a peça fica dentro de um líquido com partículas 
abrasivas, e quando vibra é transferida energia mecânica para as 
partículas e elas se chocam contra a peça, e quando elas se chocam 
elas fazem microfissuras que provocam a retirada do material. 

Depreende-se que a Física, para esse curso, vai além de uma simples 

ferramenta para aplicações técnicas ou como uma linguagem para o 

acompanhamento destas. Ela deve estar presente no currículo dos estudantes do 

Curso Superior de Tecnologia em Mecatrônica Industrial como parte de um 

conhecimento muito importante. Isso porque a Física é para eles uma ferramenta que 

se faz presente logo nos primeiros momentos de contato com o curso (vide Quadro 8 

e Tabela 1), perpassando por todo o curso e atingindo suas vidas profissionais pós 

formados. Ela permite integrar e interagir, compreender e modificar o meio profissional 

deles, desde a graduação até os diversos setores e carreiras por eles almejados. 

As relações entre a Física e disciplinas de outras áreas ficam também 

evidenciadas nas falas do(a) coordenador(a). Assim, ela se faz profunda neste curso, 

pois, conforme a Tabela 1 e o Quadro 8, ela permeia grande parte do curso e tem alto 
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percentual de participação (27%). Seus papéis vão além de uma ferramenta de 

linguagem técnica utilizada para o entendimento de outras disciplinas. 

Com respeito aos profissionais formados pelo Curso Superior de Tecnologia em 

Mecatrônica Industrial, o(a) coordenador(a), ao falar sobre o perfil profissional de 

conclusão dos mesmos, deixa claro que a Física possui papel de extrema relevância, 

pois é ela quem os conduz em seus estudos 

Ivan: Você diria que existe algum papel relevante da Física em questão do 
perfil profissional de conclusão? 

CMI: Tem sim, porque a maioria das disciplinas que a gente estuda, 
apesar de serem tecnológicas, os fundamentos são tirados da Física. 
Por exemplo, ali tem as máquinas da mecânica, se for fazer um estudo 
cinemático e dinâmico, e as ferramentas da engenharia, ali tem os 
conceitos da Física norteando as atividades e vão até dar explicações 
pra saber o porque das coisas que estamos fazendo. 

Falando sobre o curso de Tecnologia o(a) coordenador(a) comentou que havia 

dois cursos com focos distintos oferecidos pelo mesmo departamento, e que um deles 

teve que ser extinto, ficando somente o curso de Mecatrônica Industrial. Neste, a 

Física teve participação significativa: 

Ivan: Você sabe me dizer na reestruturação, como foi montada a parte de 
Física? Aplicações de Física nas disciplinas de mecânica? 

CMI: Sim, […] Física mais voltada pra mecânica, parte de estática e 

dinâmica, por exemplo. Tinha aquela questão de o primeiro ciclo ser 
igual pra duas; e devia ter lá uma Física voltada pra mecânica e outro na 
eletrônica e eletricidade. 

Portanto, disciplinas que envolvem conceitos de Física desse curso, tiveram 

importância na reestruturação, recebendo uma atenção particular pela comissão 

responsável. 

 

 

 

 

 

Tecnologia em Radiologia: 

Período Disciplina Conceitos de Física presentes 

1° Mecânica 
Movimento, Vetores; Força e movimento. Energia cinética e 
trabalho; Energia potencial e conservação de energia. Sistemas de 
partículas; Colisões; Rotação e quantidade de movimento angular. 
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Período Disciplina Conceitos de Física presentes 

1° 
Fluidos e Processos 
Térmicos 

Fluidos, Oscilações; Temperatura; Teoria cinética dos gases. 
Entropia e segunda lei da termodinâmica. 

2° 
Eletricidade e 
Magnetismo 

Carga elétrica; Campo elétrico; Lei de Gauss; Potencial elétrico; 
Capacitância; Corrente e resistência elétrica; Circuitos. Campo 
magnético; Campo magnético devido a correntes elétricas. Indução 
e condutância; Magnetismo da matéria; Corrente elétrica alternada 
e transformadores; Ondas eletromagnéticas; Interferências; 
Difração. 

2° 
Eletrônica de 
Componentes e 
Circuitos 

Eletrônica; Eletricidade aplicada; Componentes eletrônicos; 
Circuitos eletrônicos; Eletrônica de Potência. 

3° 
Física Atômica e 
Nuclear 

Matéria, Átomos; Estrutura Atômica; Energia de Ligação, Fótons, 
Conceitos Básicos de Mecânica Quântica; Reações Nucleares, 
Energia Nuclear; Descoberta de raios X, Produção de raios X (Raios 
X característicos e de freamento), Espectros, Interação dos raios X 
com a matéria, Efeitos fotoelétrico e Compton, Atenuação 
exponencial. 

3° 
Instalações Elétricas 
em Ambientes de 
Radiologia 

Princípios de Instalação Elétrica: Potência, Sistemas de 
Alimentação, Monofásico, Trifásico, Sistemas Eletromagnéticos 

4° 
Laboratório de Física 
Atômica e Nuclear 

Acurácia, precisão, resolução, reprodutibilidade, controle estatístico, 
sensibilidade estática, linearidade, impedância. Conceito de 
Algarismos significativos; Definição de Erro; Classificação dos Erros; 
Frequência e Probabilidade. 

4° Óptica Física Ondas eletromagnéticas; Interferências; Difração. 

5° 
Dosimetria das 
Radiações 

Grandezas que descrevem um feixe de radiação; transferência de 
energia; equilíbrio eletrônico. 

5° 
Ressonância 
Magnética 

Fundamentos da RM; princípio da espectrometria. 

6° Radioterapia 
Aceleradores Lineares, Ciclotrons e Betatrons; Unidades de Raios 
X de Quilovoltagem. 

6° 
Tomografia 
Computadorizada 

Emissão, atenuação e transmissão de raios X em vários planos. 

6° Ultrassonografia 
Caracterização, potência e intensidade acústica, reflexão acústica, 
absorção e atenuação acústica. 

Quadro 9: Conceitos de Física presentes em disciplinas do curso de Tecnologia em 
Radiologia. 

Fonte: Autor, a partir dos documentos oficiais do curso. 

 

Através da matriz curricular do curso de Tecnologia em Radiologia foi possível 

observar a predominância de disciplinas da área de Exatas, assim como no curso 

anterior. O quadro acima mostra as disciplinas que envolvem conceitos de Física, 

chegando a 27% do total da carga horária de disciplinas, participando da formação do 

tecnólogo em Radiologia do primeiro ao último período.  
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A área de Exatas, em especial a Física, tem presença marcante no curso, 

conforme palavras do(a) coordenador(a) quando comparada, de uma forma geral, 

com outros cursos de Radiologia: 

CRA: Até hoje muitas pessoas do mercado de trabalho dizem “ah, vocês 
são aquele curso focado na Física, vocês não tem parte Biológica”. 
Nessa grade nossa, de 2004 pra cá, nós temos mais parte Biológica, mas 
as pessoas ainda veem como muito enfoque na Física, porque se você 
for analisar a carga horária do curso, dependendo de como a gente for 
chamar as multidisciplinares, mas ele pega pelo menos dois terços mais 
direcionado pras exatas. 

E complementa dizendo a respeito de outras disciplinas em que a Física não é 

visível através das ementas, mas que se faz bastante presente e importante: 

CRA: E tem ainda disciplinas como Exames Radiológicos, ela é 
tecnológica. Formação básica: Física, alguma coisa de Biologia e 
Cálculo. Aí vem Biológicas, depois técnica-tecnológicas, dependendo 
do tipo da disciplina, mas o enfoque, o encaminhamento de Física é pelo 
menos dois terços do curso. Proteção Radiológica é Física, se você tá 
falando de Dosimetria é Física, Radioterapia tem praticamente mais 
Física do que qualquer outro conhecimento envolvido[...]. 

Ivan: Então tem bastante ligação da Física com essas outras disciplinas? 

CRA: Tem. Principalmente com as biológicas que estão aqui dentro. A 
gente melhorou um pouquinho também com a eletrônica[...]. 

Por essa fala, é possível interpretar que existem interações entre a Física e 

disciplinas de outras áreas, como por exemplo a Biologia, ou ainda com disciplinas 

técnicas específicas do curso.  

Além disso, diversas disciplinas têm enfoque em Física, por se tratarem de 

disciplinas ministradas por professores do Departamento de Física, conforme fica 

claro na entrevista. É o caso, por exemplo, de Dosimetria, Tomografia e Radiobiologia 

Molecular Celular. Porém tal enfoque não ocorre somente pela condição de serem 

ministradas principalmente por professores do departamento em questão, mas 

também por possuírem muitos conteúdos e conceitos relacionados diretamente à 

Física. 

Sobre a o papel da Física para o curso, o(a) coordenador(a) diz se tratar de um 

papel estruturante do curso: 

Ivan: E qual é o papel então que a Física acaba desempenhando no curso de 
Radiologia?  

CRA: Eu diria que a Física tem papel estruturante. Eu imaginaria assim 
como se existisse uma linha de estrutura, sei lá, uma construção de uma 
árvore... é como se ela fosse o tronco de uma árvore, ela é estruturante. 
Porque a Física está aqui na base como Mecânica, Fluídos, e depois ela 
está mais adiante com Eletricidade e Magnetismo que tem Dosimetria, 
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então ninguém aprende dosimetria sem ter estudado magnetismo, então 
tem momentos que ela é base, mas de uma forma geral, eu diria que ela 
é uma espécie de uma estrutura e o curso está em torno dessa estrutura, 
muitas vezes aproveitando os conhecimentos de Física, outras vezes 
sendo formado. 

A Física permeia todo o curso (vide Quadro 9) servindo como base para as 

outras disciplinas, que gravitam em torno dela. É evidente a presença e importância 

da Física para o Curso Superior de Tecnologia em Radiologia. 

Como é também possível ver no Quadro 9, o curso de Radiologia possui em 

sua ementa disciplinas que são especificamente de Física, e não apenas tendo 

conteúdos e tópicos a respeito dela. Entrevistas com os professores que ministram 

algumas delas mostra que tais disciplinas têm papel fundamental não somente para o 

curso em si, mas também para a formação técnico-científica dos estudantes. Além 

disso, existe uma importância muito grande no que diz respeito às relações da Física 

com outras disciplinas do curso, como pode ser visto em algumas falas: 

Ivan: E como você vê a participação dessas disciplinas no curso? 

P1R: Bom, pro curso de Radiologia são fundamentais, na verdade acaba 
sendo um encadeamento. Eletromagnetismo bem trabalhado da uma 
boa base para entender a Óptica Física, e ajuda bastante no Ultrassom, 
principalmente porque eles tiveram a disciplina de Fluídos, que entra 
fluídos, termodinâmica e deveria entrar ondas 

[…] 

P1R: Eles vão trabalhar na sequência com Física Moderna, vão fazer 
Ressonância, Tratamento de Imagens, então são matérias básicas mas 
fundamentais pro profissional, na sequência. Principalmente porque 
nossos alunos de Radiologia acabam sendo voltados pra clínicas, mas 
é um apanhado bem mais profundo, tem um bom embasamento físico. 

Ivan: E para o profissional em si ela... 

P1R: E é importante porque ela caba abrindo brecha também para ele 
seguir na carreira dele, fazer um mestrado, um doutorado, ela dá um 
bom embasamento. 

[…] 

Ivan: Você acha que essa disciplina possui relações com outras áreas ou 
disciplinas? 

P2R: A óptica tem relação com outras porque a Óptica Física ela trata 
do modelo eletromagnético da radiação, o modelo ondulatório da 
radiação, ela não é como a óptica geométrica que trabalha mais com a 
formação de imagens, raios, espelhos, lentes, e aquela parte de imagens 
reais e virtuais. A Óptica Física ela trata dos fenômenos da radiação 
eletromagnética, como polarização, interferência e difração. Esses 
fenômenos não valem só pra luz visível, eles valem para as outras 
formas da radiação; não que os conceitos da óptica geométrica não 
valham, mas não é tão comum você falar de formação de imagens num 
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âmbito como as ondas de rádio ou raio-x; se faz óptica geométrica com 
raio-x também, mas é mais comum você trabalhar com óptica 
ondulatória, você trabalha com difração de raio-x, com difração de 
micro-ondas, polarização de micro-ondas, interferência de ondas de 
rádio, tudo isso. Então a gente apresenta Óptica Física sempre 
centrando na radiação da luz visível porque ela é mais fácil de visualizar, 
claro, pelos fenômenos que recorrem como exemplos que na maioria 
são no âmbito da radiação visível, mas sempre a gente chama a atenção 
de que esses fenômenos também acontecem no ultravioleta, no raio-x, 
no raio gama, no micro-ondas, ondas de rádio, infravermelho. Com isso 
acaba tendo ligação sim com outras áreas referentes ao curso de 
Radiologia. 

Mas, além disso, os conhecimentos adquiridos nas disciplinas de Física podem 

ser extrapolados para o âmbito pessoal do aluno, ou ao menos não profissional. Eles 

possibilitam novas visões do mundo e dos fenômenos que ocorrem no dia-a-dia, 

novas formas de enxergar os problemas e lidar com eles, conforme pode ser 

identificado nas falas a seguir: 

Ivan: E outras áreas além da Física? 

P2R: A óptica, a luz, ela tem a ver com a ciência, claro que ela tem a ver 
com arte, que trabalha direto, por exemplo arte visual que trabalha direto 
com cor, com sombra, com luz; então você vai encontrar na história da 
arte tratados de como representar numa tela elementos de paisagem 
devido elementos de sombra e luz; as sombras, por exemplo, não são 
pretas, se você for pintar uma tela e for representar uma sombra com 
tinta preta vai parecer que o chão está sujo de carvão, não vai parecer 
que aquilo é uma sombra, porque sombras não são pretas, as sombras 
têm cores. Outra coisa, os elementos da paisagem muito distantes, 
como montanhas, eles são vistos como se fosse com um véu azulado 
na frente, e quanto mais distante está a montanha, mais claro é esse 
azul, mais esbranquiçado é este azul. Este efeito para pintura é muito 
importante porque você tem que ser convincente ao mostrar uma 
paisagem que a montanha está na distância, então você tem que fazer 
uma cor, uma mistura de tintas que se pareça com esse azul que aparece 
na natureza. Na óptica, com o espalhamento, por exemplo, que é um 
fenômeno estudado pelo modelo eletromagnético, você pode mostrar 
que isso é simplesmente o ar que não é totalmente transparente, o ar 
espalha luz, então ele tem uma corzinha muito aguada, de modo que 
uma montanha muito distante ela tem uma camada muito espessa de ar 
na frente dela, e é como um plástico transparente que quando você 
dobra ele muitas vezes ele não é mais transparente, ou menos 
transparente, então ali aparece uma certa cor, uma luz mesmo, é o ar 
brilhando entre você e a montanha que está aparecendo, parece que é a 
montanha que está tingida de uma cor, mas você está vendo o ar na 
frente dela que está menos transparente. A primeira referência a isso 
que tem documentada é de Leonardo da Vinci, por exemplo. Ele 
especificou no tratado dele esse efeito, que isso se devia ao ar; a 
paisagem mais distante o azul vai ficando mais claro numa montanha 
cada vez mais distante. Isso pode ser observado. A cor azul do céu não 
é homogênea, ela depende se está próxima do horizonte, ela depende 
do ângulo que forma com o sol, ou seja, a hora do dia, a posição do sol 
no céu faz mudar a cor azul do céu. Então tem muita relação com a arte, 
com senso estético estudar os fenômenos da luz, claro. 
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Ivan: Legal. Eu nunca tinha parado prá pensar nisso. 

P2R: Em termos de ensino isso é bem importante, isso incentiva, pode 
incentivar pelo menos, o estudante a procurar melhor a explicação. O 
arco-íris que é um fenômeno que chama bastante atenção, e a Física 
envolvida nele, você pode até colocar ela de maneira bem simples, mas 
não fica convincente; pra estudar direito o arco-íris você tem que 
conhecer muito a matemática, a formação dele envolve uma derivada, 
por exemplo; se você conhecer o conceito de derivada você entende 
melhor o arco-íris. Então isso é um estímulo, porque o estudante vê que 
uma derivada não é só um jogo de álgebra ali no papel, que ela está no 
céu, então na formação daquelas bordas brilhantes do arco-íris no céu, 
tem a ver com ângulo de desvio mínimo e, justamente mínimo está 
relacionado com derivação, então você mostra que é uma taxa de 
variação de um ângulo de saída com um ângulo de entrada que passa 
por um valor crítico que é o valor onde ele atinge um mínimo, onde 
acumulam mais ângulos e ali então a intensidade da luz vai ser maior, 
não fica uma orientação aleatória e você vê uma parte do céu mais 
brilhante, isso depende do comprimento de onda então é um pouquinho 
diferente em cada lugar do céu e com isso você faz as faixas coloridas. 

P2R: A interferência da luz, por exemplo, ela gera no arco-íris um 
fenômeno que é conhecido como 'arcos supernumerários' que não é 
raro, ele é um fenômeno que um a cada três arco-íris mostra; no lugar 
das faixas azul e violeta é visto um padrão de várias faixas num tom de 
verde azulado e de rosa choque. Quem não sabe não presta atenção e 
não vê isso, normalmente. Mas se você prestar atenção, geralmente no 
final da chuva, onde as gotas ficam mais finas, elas fazem um efeito de 
película, então as bordas da frente e de trás da gota causam 
interferência, e por ela ser muito pequena ela começa a ficar parecida 
com o comprimento de onda da luz e começa a dar uma interferência, e 
é visto que se entra luz branca, essa interferência é diferente por causa 
tanto dos comprimentos de onda que entram, que saem e que andam 
dentro da gota, e isso acaba dando aqueles padrões seletivos de cores; 
eu já observei isso no céu, é visível no arco-íris. De olho nu você vê as 
faixas vermelho, alaranjado, amarelo, e verde e daí na hora do azul já 
começa a acontecer uma coisa estranha ali, e você percebe várias 
faixazinhas bem finas alternadas nesses dois tons, sempre verde água 
e rosa choque. Essas cores são parecidas com as cores das manchas 
de óleo que também tem a ver com interferência, ou bolhas de sabão 
também. 

[…] 

Ivan: E dentro do curso então, qual o papel fundamental da disciplina? 

P2R: Isso é muito discutível, isso é um ponto de vista muito mais 
pessoal. Eu considero que a importância no curso de Radiologia, de 
existirem as disciplinas de Física, ela não se deve tão diretamente, 
talvez, ao conteúdo da Física e na aplicação dela no curso. Pelo discurso 
dos alunos egressos, quando se conversa com eles sobre isso, os 
alunos que mais se destacam no mercado, o discurso que eles trazem 
como vetor é: ter estudado Física os ajudou a achar um caminho 
diferente para resolver problemas, problemas nos quais influi 
proporções, influi geometria; por quê? Porque o aluno da Radiologia, 
ele é um aluno, normalmente, inicialmente talhado para as ciências 
biológicas, ciências da saúde, e ele não é familiarizado com a linguagem 
das ciências exatas, com os procedimentos, com o formalismo que nós 
usamos. Com isso ele acaba não desenvolvendo muito um senso de 
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raciocínio lógico típico das ciências exatas, então mesmo que não 
sejam conceitos básicos de Física, de equações da Física, de leis da 
Física que ele esteja acessando, são procedimentos, linhas de 
raciocínio que acabam, digamos, fazendo sinapses na mente dele e ele 
fica com um campo de ação mais diversificado na hora de resolver 
situações no trabalho; o posicionamento de um paciente que foge do 
padrão, por exemplo, das proporções, daí ele tem que regular uma 
altura, uma incidência de um ângulo ou alguma coisa assim, e o fato de 
ter lidado com geometria durante o curso, ter resolvido problemas, ter 
que estudar pra prova e fazer uma figura, e riscar ângulo e fazer uma 
perpendicular, e ver área, volume, e tudo isso cria nele esse domínio 
melhor no campo de ação. Outros dizem que sim, que a Física às vezes 
aparece numa situação referente a uma instalação elétrica, referente a 
um decaimento de alguma coisa e que acaba se interessando. Como eu 
sou professor da área de Física e eu não atuo na área de Radiologia, eu 
me guio pelo fato do discurso desses alunos. 

Além desses aspectos comentados anteriormente, para que se ocorra uma boa 

aprendizagem, seja de Física ou qualquer outra disciplina, são necessárias 

estratégias de ensino adequadas. Estratégias tais que façam com que o conhecimento 

oferecido pelas disciplinas dos cursos seja não somente absorvido, mas também 

transformado em novas formas de raciocínios e ampliação da capacidade de utilizá-

los. 

Alguns trechos das entrevistas sugerem estratégias que os professores utilizam 

para que o conhecimento que a Física proporciona possa ser melhor aproveitado 

pelos alunos. Uma delas é a utilização de aulas práticas de laboratório concomitante 

às aulas teóricas, como um suporte facilitador da compreensão de uma disciplina que 

requer muita abstração. Assim, o uso de experimentos facilita aos alunos que têm 

dificuldades em realizar abstrações para compreender totalmente uma aula apenas 

teórica, fornecendo outro(s) caminho(s) para o aprendizado, conforme fica claro nos 

seguintes trechos das entrevistas: 

Ivan: O enfoque dessa disciplina, ele é bastante teórico ou tem práticas...? 

P2R: Não, eu levo equipamentos nas aulas. Não existe um laboratório 
de óptica, por exemplo, mas a gente pode marcar uma aula ou eu levo 
material na sala de aula, e os próprios alunos medem, eles fazem 
aqueles experimentos de difração, não com a intenção de obter 
parâmetro de medição com métodos estatísticos e tudo isso, mas muito 
mais de eles terem uma referência mais concreta de onde apoiar o que 
a teoria está falando. Então eu posso na aula teórica depois dizer 'olha, 
estou falando daquela separação entre as duas faixazinhas coloridas do 
anteparo', daí eu desenho e mostro, senão aquilo vira só um símbolo no 
quadro; é mais com esse intento. Nós vamos pro pátio também procurar 
fenômenos de luz ao ar livre; teve uma aula semana passada que nós 
fomos ali no bosque da universidade, aquele jardim, onde nós fomos 
procurar polarização por reflexão, então superfícies refletoras, como as 
janelas no caso, por que poças de água costuma ter em Curitiba mas 
não estamos numa temporada úmida; os vidros das janelas da 
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biblioteca por exemplo, e outros vidros dos prédios que tem em volta da 
universidade, e aquele espaço no pátio que chamam de aquário e tem o 
vidro inclinado, tem outro vidro ali onde era a livraria antigamente, então 
os vidros inclinados planos eles ajudam a entender a questão do ângulo 
crítico da polarização por reflexão; eles levam filtro pra poder verificar 
que a luz está polarizada, e a gente vê outros fenômenos da polarização 
nessa atividade ao ar livre. Já houve uma equipe uma vez que trouxe o 
material para fazer bolhas de sabão, eles explicaram pra turma o efeito 
das cores das bolhas de sabão, que é interferência de ondas, e 
trouxeram uma solução e canudinho pra fazer bolhas de sabão no pátio 
e observaram, fotografaram; um dos alunos viu a parte química da 
formação da película e ele mostrou no quadro pra turma. 

Os trechos das entrevistas mostrados anteriormente mostram a grande 

participação da Física para este curso e que sua importância é indiscutível. Ela 

acompanha os alunos do princípio ao fim do curso, e este possui não somente 

disciplinas com conceitos de Física, mas diversas delas são especificamente de 

Física, tendo como focos principal e secundário a compreensão de conceitos e 

conteúdos, de tópicos de Física. Além disso pode também ser verificado que a Física 

não é importante somente para aplicações profissionais, mas também para adquirir 

novas formas de percepção e raciocínios a serem utilizados no cotidiano profissional 

ou pessoal dos egressos. 

Este curso forma profissionais com preparo técnico-prático para atuação na 

área de exames relacionados com a área, além de ter condições para que 

desenvolvam métodos e conhecimentos específicos da área. Além disso, visa 

propiciar condições para que os egressos estabeleçam um bom relacionamento 

interpessoal com pacientes e profissionais do meio de atuação. 

Mesmo que nos estudos feitos a respeito das ementas de disciplinas e da matriz 

curricular tenha ficado bastante clara a importância e a presença da Física durante 

todos os períodos do curso, estes documentos nada indicam sobre a participação da 

Física no que tange ao perfil profissional de conclusão do curso. 

Através da entrevista com o(a) coordenador(a) do curso, fica entendido como 

principal contribuição dessa disciplina proporcionar aos futuros profissionais raciocínio 

lógico, fornecer bases científicas e permitir a faculdade de compreender linguagens 

técnicas de grande relevância e importância para o profissional ao se formar neste 

curso: 

Ivan: E qual você diria que é a contribuição da Física pra esse perfil? 

CRA: O raciocínio. Eu penso que a Física vem no papel de desenvolver 
o raciocínio; as linguagens também, as linguagens físicas que também 
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é importante juntamente com as linguagens de informática, de cálculo, 
para poder levar esse profissional a entender melhor o equipamento. O 
que nós colocamos como diferencial é que nosso profissional tem 
condições de “conversar” com o equipamento e não ser só um usuário 
que aperta o botão; a ideia é que o nosso profissional possa adequar o 
equipamento para necessidade dos exames, muito mais do que uma 
pessoa que só aprendeu na prática. 

Assim, a Física torna possível a integração entre o profissional formado em 

Radiologia, e as ferramentas e máquinas utilizadas em suas funções laborais. Mas o 

papel da Física para o curso é mais fundamental do que essa relação entre aluno e 

seu perfil de conclusão. 

Houve nesse curso reestruturação onde a carga horária de disciplinas com 

Física foi reduzida: 

CRA: Foram reduzidas as cargas horárias de Física, já teve mais carga 
horária. Teve uma redução de 20% aproximadamente, e foram ampliadas 
as cargas horárias das disciplinas das áreas biológicas; foi ampliada, 
por exemplo, Anatomia. Ainda consideramos que pouco, mas na 
primeira grade era menor ainda a carga horária. Então foi ampliada 
Anatomia, Fisiologia... as áreas biológicas, e essa foi a maior alteração: 
redução de carga horária de Física e ampliação de carga horária da área 
biológica. 

Desse depoimento se depreende que essa redução não ocorreu pela 

diminuição da importância da Física, mas porque havia necessidade de um aumento 

na carga horária de disciplinas da área Biológica. 

 

Tecnologia em Automação Industrial: 

Período Disciplina Conceitos de Física presentes 

1° Eletricidade 

Energia elétrica; resistência elétrica; Lei de Ohm, Potência e 
energia; Circuitos em Série; Circuitos em paralelo; Circuitos mistos; 
Campo elétrico; Capacitância; Carga e descarga de capacitor; 
Grandezas magnéticas; Força eletromotriz induzida. 

2° Eletrônica Analógica 
Física dos semicondutores; condutores, Isolantes e condutores; 
Semicondutores (Extrínsecos/Intrínsecos); Dopagem; Diodos, 
transistores, fontes. 

3° 
Conservação de 
Energia 

Conceito, formas, tipos de energia; eficiência energética. 

3° Eletrônica de Potência Dissipadores: princípios básicos; cálculo térmico. 

3° 
Comandos em 
Acionamentos 
Industriais 

Circuitos Eletromagnéticos; Circuitos pneumáticos e hidráulicos; 
Circuitos eletropneumáticos e eletroidráulicos. 

4° Máquinas Elétricas 
Máquinas de corrente contínua; Máquinas de corrente alternada 
assíncrona; Máquinas de corrente alternada síncrona; 
Transformadores. 
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Período Disciplina Conceitos de Física presentes 

5° 
Elementos de 
Mecânica 

Revisão de conceitos de física e sistemas de unidades ; Conceitos 
de força e tensão; Propriedades dos materiais; Movimento circular; 
Conceitos Fundamentais; Relação de transmissão; Torque; 
Potência; Rendimento das Transmissões. 

6° Qualidade de Energia 
Conceito sobre fator de potência; efeitos sobre condutores elétricos; 
efeitos sobre transformadores ; efeitos sobre capacitores. 

6° Robótica Cinemática de robôs. 
 

Quadro 10: Conceitos de Física presentes em disciplinas do curso de Tecnologia em 
Automação Industrial. 

Fonte: Autor, a partir dos documentos oficiais do curso. 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial possui uma das 

maiores cargas horárias de disciplinas com Física, chegando a 26% do total. É 

possível notar que a Física tem presença marcante para esse curso não só pelo fato 

já citado, mas por estar presente em todos os períodos, tanto em disciplinas de base 

como Eletricidade, Eletrônica Analógica e Conservação de Energia, como em 

disciplinas de ordem técnica que dão foco ao curso, como Comandos em 

Acionamentos Industriais, Máquinas Elétricas, Qualidade de Energia e Robótica. 

Além disso, está sendo trabalhada a ideia de uma reestruturação do curso onde 

serão inseridas disciplinas especificamente de Física, assumindo assim um papel 

mais denso na formação do tecnólogo deste curso. As seguintes falas do(a) 

coordenador(a), esclarecem isto: 

Ivan: Daí nas [disciplinas] básicas vai inserir a Física? 

CAI: Sim. A minha ideia na tecnologia é, que nem por exemplo, a 
engenharia tem Física 1, Física 2 e Física 3... a tecnologia, até pelo 
tempo, selecionaria qual é a Física que ele vai ter. Por exemplo, vai ter 
mecânica que é aquela parte de torção; talvez eletromagnetismo que é 
uma coisa bem importante também deveria ter; mas uma coisa mais 
básica, eletricidade, por exemplo, não sei se ele teria pelo tempo... 
então, é uma coisa que tem que estudar ainda. 

Ivan: Ok. Se está se pensando em inserir Física é porque ela tem alguma 
relevância. 

CAI: Com certeza, sem dúvida. 

Ivan: Agora não me lembro da grade, mas tem alguma disciplina que seja 
específica da Física? 

CAI: Não, não tem não. 

Ivan: Eu lembro que nas disciplinas técnicas a gente percebe que tem Física 
no meio. 
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CAI: Na grande antiga a gente tinha uma disciplina chamada Circuitos e 
Medidas, e nessa disciplina eram 10 horas-aula. Nessas 10 horas tinha 
cálculo, tinha eletricidade e tinha medidas elétricas. Como era dividido? 
Deixavam 30% pra cálculo e 70% pras outras duas, e isso desvalorizava 
o profissional, porque ele podia obter metade da nota com uma dessas 
partes e metade com a outra, então ele acabava não se dedicando em 
uma parte da disciplina, e na outra ele trabalhava. Então, na verdade o 
objetivo não estava sendo alcançado, porque eles queriam uma 
interdisciplinariedade. Agora, se você for ver, aqui na grade nova não 
tem Física, não tem Química, não tem uma Matemática básica, e são 
coisas que a gente precisa. 

Ivan: Tem só conceitos... que tem, na verdade tem, só que eles são mais 
aplicados né? 

CAI: É. 

Ivan: Por exemplo, você vê eletricidade, daí você estuda lá: Lei de Ohm, só 
que vê bem rápido e pronto... 

CAI: Por exemplo, você vê eletromagnetismo, vê conceitos básicos de 
eletricidade, vê tudo junto. Essa disciplina, Análise de Circuitos, aqui 
tem uma parte de corrente contínua, e outra só alternada. 

Ivan: Então não tem nenhuma disciplina que seja Física, mas tem Física aqui 
no meio? 

CAI: Digamos que bem maquiada. 

A Física mostra sua importância pelo fato de estar presente em todos os 

módulos do curso, em alguns deles chegando a 60% de participação (terceiro 

período)18. Ela assume papel de disciplina de base científica e mesmo da estrutura 

para o curso em si. 

Com respeito ao perfil profissional, o curso visa à formação de profissionais 

com fortes bases de aplicações técnicas em sua devida área de atuação, além da 

capacidade de planejamento e execução de sistemas específicos do ramo. Busca 

formar um profissional que seja capaz de conduzir e gerenciar projetos, de realizar 

assessoria e elaborar planos em sua área. Não foi possível verificar nos documentos 

disponíveis, registros da existência de conhecimentos gerais ou específicos, tanto 

teóricos quanto práticos, que se relacionem direta ou indiretamente com a Física, nem 

mesmo conhecimentos científicos e tecnológicos. 

Conforme informado pelo(a) coordenador(a), o curso passará por uma 

reestruturação, onde a Física será um dos seus focos, tendo carga horária 

aumentada: 

                                            

18 Ver Tabela 1. 
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CAI: […] nela a gente quer colocar Física, porque a gente viu que a gente 
tem que dar uma formação básica forte pro aluno, não interessa se ele 
é engenharia ou tecnologia, ele tem que ter essa formação; e a gente 
achou que o que tava faltando na tecnologia eram essas bases, bases 
de Química, de Física, mesmo Cálculo […]. A Física, por exemplo, a 
engenharia tem e a tecnologia não […] e nesse novo curso de 
Tecnologia, a gente quer colocar. 

 

Essa e outras falas anteriormente apresentadas, indicando a introdução de 

outras disciplinas especificamente de Física, mostram sua importância para este 

curso. 

 

Tecnologia em Design Gráfico: 

Período Disciplina Conceitos de Física presentes 

4° Fotografia Princípios de óptica 

Quadro 11: Conceitos de Física presentes em disciplinas do curso de Tecnologia em Design 
Gráfico. 

Fonte: Autor, a partir dos documentos oficiais do curso. 

 

Como pode ser visto no quadro 11, apenas a disciplina de Fotografia do 

4°período do Curso de Design Gráfico apresenta conceitos de Física em sua ementa. 

Apesar de ser possível supor a existência de conteúdos de Física ao serem estudados 

“princípios de óptica”, não há nenhuma menção a livros específicos de Física em suas 

referências.  

Em conversa com o(a) coordenador(a) do curso, ficou registrado que, mesmo 

contendo conceitos de óptica, esses são estudados de forma bastante superficial: 

CDG: A área de óptica que é trabalhada na disciplina de Fotografia, que 
tem fotografia, produção da imagem, e aí [...] um pouquinho de óptica 
com as lentes de objetivas do próprio processo fotográfico, captura da 
imagem, mas é uma coisa bem rasa. 

CDG: É bem aplicada. Na verdade a gente relembra coisas do ensino 
médio, que a gente imagina que o aluno já tenha esse conhecimento de 
difração, reflexão, absorção. A gente trabalha o processo de iluminação 
em estúdio, daí são os conhecimentos básicos de luz, e a gente relembra 
aquilo para que o aluno possa aplicar isso em estúdio fotográfico 
mesmo, mas daí só relembrando. Mas é bem aplicado, nada muito 
teórico. 

Embora as ementas das disciplinas não indiquem nenhuma outra disciplina que 

possa ter qualquer participação da Física, na prática isso acontece, mesmo que 
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superficialmente, em alguns momentos do curso, como se pode depreender da fala 

do(a) coordenador(a): 

CDG: Por exemplo Elementos Plásticos Bidimensionais e 
Tridimensionais, a gente vai trabalhar aqui dentro da forma, conceitos 
que são da Física, de equilíbrio por exemplo; mas é um equilíbrio visual, 
não é um equilíbrio da Física, mas um pouquinho dos conceitos de 
equilíbrio a gente pega, porque na verdade é o equilíbrio peso mesmo, 
só que é visual, então a gente meio que traduz o que a Física diz aqui de 
equilíbrio pro aspecto visual; mas também é uma pincelada da Física. 

CDG: Animação digital se estuda movimento do corpo: aceleração, 
desaceleração... puxa, acho que tem mais Física aqui. Pra você 
reproduzir determinados movimentos você tem uma animação digital, 
uma bolinha pulando, por exemplo, tem que ter essas noções de 
aceleração e desaceleração; mas na verdade essa noção, ele já 
aprendeu isso, é um conhecimento quase intrínseco, mas que se 
visualiza aqui também: alavancas, movimento do braço. 

Foi ainda possível observar, pela entrevista, que há mais Física ou aplicações 

dela no curso de Design Gráfico do que a ementa poderia em algum momento 

demonstrar. No caso desse curso, fica bastante claro que ela é utilizada como 

conhecimento prévio advindo do Ensino Médio, como sendo noções praticamente 

intrínsecas. Muitas vezes os alunos estão trabalhando com tais conhecimentos e 

noções sem se dar conta disso, como esclarecem as seguintes falas do(a) 

coordenador(a): 

CDG: [o aluno] tá trabalhando com Física meio que sem saber. Tanto 
que no desenvolvimento de animações digitais de bonecos que se 
movem, coisas que se movem. O livro que trata disso, na verdade ele 
fala de tudo isso, todos os aspectos essenciais da Física que seria 
aceleração, desaceleração, alavanca, velocidade, enfim, essas coisas 
todas que está por baixo dos panos aqui. 

CDG: […] Mas eu acredito que é muita coisa da Física de Ensino Médio, 
porque a gente não iria a fundo, é um conhecimento que ele tem que ter 
e que não é um algo mais, a gente não precisa ensinar um algo mais pra 
ele. 

Assim, a Física se faz presente neste curso, mas como conceitos secundários, 

servindo mais como conhecimento geral utilizada para aplicação em outras 

disciplinas, mesmo os alunos não estando cientes disso. 

Embora o aluno não perceba, pelas palavras do(a) coordenador(a) pode-se 

inferir que a Física tem presença nesse curso. Por não ser tratada nem vista como 

aplicação dela, mas sim como um conhecimento prévio, um conhecimento geral, sua 

percepção se torna difícil, porém sua presença é inegável, como segue nas falas: 

CDG: Mas a Física permeia o curso em algumas disciplinas, ela não é 
uma disciplina específica dentro do curso. O conteúdo do curso é 
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abordado em algumas disciplinas do curso, que seriam as disciplinas 
que envolvem a parte de cor, que o aluno estuda profundamente o que 
é a luz, como que a luz se comporta e, logicamente que dentro do 
espectro do visível, a gente só se atém ao espectro visível, ultravioleta 
e infravermelho a gente não analisa; nós analisamos a cor, então nós 
temos a disciplina Teoria e Prática da Cor, onde ele vai ali entender o 
sistema de cor que existe, os vários sistemas de cores que existem, 
cores primárias, primárias da luz, primárias do pigmento, que seria da 
tinta... Mais pra frente a gente trabalha uma disciplina chamada 
Sistemas de Gerenciamento de Cor, onde trabalham os equipamentos 
que fazem leitura de cor, como espectrofotômetros e colorímetros. 

CDG: E a área de óptica que é trabalhada na disciplina de Fotografia, 
que tem fotografia, produção da imagem, e aí ele conhece também luz; 
nosso negócio é luz, e um pouquinho de óptica com as lentes de 
objetivas do próprio processo fotográfico, captura da imagem, mas é 
uma coisa bem rasa. 

Isso mostra que mesmo não tendo papel central, e tendo participação ínfima 

nos documentos oficiais (vide Quadro 11), a Física do Curso Superior de Design 

Gráfico é suficiente para que os alunos possam desempenhar suas atividades tanto 

acadêmicas, quanto profissionais após formados. Ela está presente, porém não é 

explicitamente documentada; é importante para conexão de disciplinas da área 

técnica do curso, mas não aparenta. Trata-se de uma ferramenta invisível e 

imperceptível, mas presente e importante, já que é utilizada como conhecimentos 

gerais e noções básicas tidas como adquiridas pelos estudantes quando estudantes 

do Ensino Fundamental e Médio. É, então, uma aplicação de conhecimentos, noções 

e raciocínios adquiridos anteriormente. 

A formação deste curso ocorre de maneira que o profissional esteja preparado 

para desenvolver e administrar trabalhos na área gráfica, além de outros. Terá 

capacidade de realizar identificação de projetos compatíveis com o mercado, ter 

conhecimentos históricos da área, noções de desenhos em duas e três dimensões, 

além de outros diversos conhecimentos da área. Também será capaz de gerenciar 

orçamentos e projetos do ramo. Não há, nos documentos deste curso, nenhuma 

menção a respeito de conhecimentos gerais de tecnologia ou científicos, e nada que 

se possa dizer sobre a participação da Física no mesmo. 

Existe uma possibilidade de ser feita uma reestruturação do curso. A esse 

respeito, segundo o(a) coordenador(a), a Física deverá se manter intacta 

Ivan: Daí nessa reestruturação que vocês estão pensando em fazer... a Física 
que tem aqui vai continuar? 

CDG: Com certeza. A Física que tem, você já deve ter percebido, ela é 
mais em nível de Ensino Médio, não entra muito a fundo, então ela se 
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mantém porque a gente imagina que seja um conhecimento prévio já do 
aluno. 

Este é um curso que não requer o aprendizado profundo de conceitos de Física, 

apenas requer noções básicas para aplicações em situações específicas do curso. 

Sendo assim, os poucos e básicos conceitos de óptica requeridos irão permanecer e 

nada relacionado à Física irá sofrer alteração nessa possível reestruturação. 

 

Tecnologia em Comunicação Institucional: 

A análise da documentação deste curso não possibilitou identificar nenhuma 

disciplina que tenha qualquer conteúdo relacionado ao aprendizado ou aplicação de 

conceitos de Física. Assim, não fará parte de análises profundas. 

Desenvolvimento e organização de relações entre empresa/instituição são o 

foco do egresso deste curso. O profissional terá condições de organizar ferramentas 

de comunicações, saberá se relacionar adequadamente com a imprensa, terá 

capacidade de organizar entrevistas, além de planejar eventos como palestras, 

congressos, etc. 

Analisando este documento, não se percebe a participação da Física para o 

profissional egresso. 

 

As observações anteriores puderam mostrar como a Física permeia os diversos 

cursos estudados e os papéis neles assumido. Porém os documentos oficiais não 

foram suficientes para determinar a complexidade com que a Física aparece nos 

mesmos e nem suas relações com outras disciplinas e/ou áreas, aspectos que só 

puderam ser abordados de maneira mais profunda nas entrevistas com 

professores(as) e coordenadores(a).  

Assim, algumas falas indicaram que a Física está mais imbricada nos cursos 

do que os papéis que a documentam podem mostrar, ressaltando a importância da 

participação dos profissionais que estão envolvidos diretamente com os cursos, 

esclarecendo algumas das sombras deixadas pelos documentos. 
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4.2.1  A Convergência da Física nas Matrizes Curriculares 

A matriz curricular, documento que já foi descrito anteriormente, tem como 

função principal mostrar de forma bastante sucinta, informações sobre as disciplinas 

que são ofertadas pelos diversos cursos, tais como período em que elas são 

ofertadas, carga horária semanal e nome que as mesmas recebem. A partir delas é 

possível identificar algumas das relações que a Física estabelece nos cursos. 

A partir da análise dos documentos relativos a cada curso analisado, elaborou-

se o Quadro 12, que apresenta, de forma sintética, como a Física aparece em cada 

um deles: 

 

Curso Disciplinas com conteúdos de Física 

Automação Industrial 

Eletricidade 
Eletrônica Analógica 
Conservação de Energia 
Eletrônica de Potência 
Comandos em Acionamentos Industriais 
Máquinas Elétricas 
Elementos de Mecânica 
Qualidade de Energia 
Robótica 

Mecatrônica Industrial 

Mecânica Geral 
Materiais para Mecatrônica 
Circuitos Elétricos 
Resistência dos Materiais 
Eletrônica Básica 
Sistemas Mecânicos 
Sistemas Fluido Mecânicos 
Eletricidade Industrial 
Acionamentos Industriais 

Processos Ambientais 
Física Aplicada 
Termodinâmica Ambiental 
Eletricidade e Magnetismo 

Radiologia 

Mecânica 
Fluidos e Processos Térmicos 
Eletricidade e Magnetismo 
Eletrônica de Componentes e Circuitos 
Física Atômica e Nuclear 
Instalações Elétricas em Ambientes de Radiologia 
Laboratório de Física Atômica e Nuclear 
Óptica Física 
Dosimetria das Radiações 
Ressonância Magnética 
Radioterapia 
Tomografia Computadorizada 
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Curso Disciplinas com conteúdos de Física 

Sistemas de 

Telecomunicações 

Introdução à Eletricidade 
Introdução à Eletrônica 
Circuitos Elétricos 
Eletrônica Analógica 
Instrumentos e Medidas 
Meios Metálicos 
Radio propagação 
Comunicações Ópticas 

Design Gráfico Fotografia 

Comunicação Institucional - 

Quadro 12: Disciplinas com conteúdos de Física, segundo as Matrizes Curriculares. 
Fonte: Autor, a partir dos documentos oficiais do curso. 

 

Já o Quadro 13 apresenta, de forma comparativa, como esses assuntos 

aparecem nos diversos cursos. Embora algumas disciplinas se apresentem com 

nomes distintos, os conteúdos de Física estudados são semelhantes.  

 

Cursos Disciplinas com conceitos comuns de Física 

Processos Ambientais 

Sistemas de Telecomunicações 

Radiologia 

Automação Industrial 

Mecatrônica Industrial 

Eletricidade e Magnetismo 

Introdução à Eletricidade; Circuitos Elétricos 

Eletricidade e Magnetismo 

Eletricidade 

Conceitos Elétricos 

Processos Ambientais 

Radiologia 

Termodinâmica Ambiental 

Fluidos e Processos Térmicos 

Sistemas de Telecomunicações 

Radiologia 

Automação Industrial 

Mecatrônica Industrial 

Introdução à Eletrônica; Eletrônica Analógica 

Eletrônica de Componentes 

Eletrônica Analógica; Eletrônica de Potência 

Eletrônica Básica 
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Cursos Disciplinas com conceitos comuns de Física 

Sistemas de Telecomunicações 

Radiologia 

Mecatrônica Industrial 

Design Gráfico 

Radio propagação 

Óptica Física 

Acionamentos Industriais 

Fotografia 

Radiologia 

Mecatrônica Industrial 

Automação Industrial 

Mecânica 

Mecânica Geral; Sistemas Mecânicos 

Elementos de Mecânica; Robótica 

Quadro 13: Disciplinas com conceitos comuns de Física nos Cursos Superiores de Tecnologia. 
Fonte: Autor, a partir dos documentos oficiais do curso. 

 

Observando o Quadro 13, é possível notar que muitas dessas disciplinas 

convergem nos cursos, ou seja, aparecem em vários deles. Muito embora algumas 

delas não possuam o mesmo nome, têm ementas bastante semelhantes, como por 

exemplo, Eletricidade e Magnetismo do curso de Processos Ambientais, Introdução 

à Eletricidade e Circuitos Elétricos do curso de Sistemas de Telecomunicações, 

Eletricidade e Magnetismo do curso de Radiologia, Eletricidade do Curso de 

Automação Industrial e Conceitos Elétricos do curso de Mecatrônica Industrial, que 

apesar dos nomes diferenciados, tratam dos mesmos assuntos.  

Disciplina Curso Ementa 

Eletricidade e Magnetismo 
Processos 

Ambientais 

Conceitos de campo (gravitacional, elétrico e 
magnético). Corrente elétrica alternada: indutores e 
capacitores, Fasores, Circuitos LCR, Retificadores, 
Medidas de corrente, Voltagem e Impedância em 
Circuitos de corrente Alternada. 

Introdução à Eletricidade 

 

Sistemas de 

Telecomunicações 

Lei de Coulomb, campo elétrico, energia e 
potencial, grandezas elétricas, lei de Ohm, leis de 
Kirchoff, capacitância, magnetismo, 
eletromagnetismo e indutância. 

Circuitos Elétricos 
Sistemas de 

Telecomunicações 

Teoremas dos circuitos e associações elétricas, 
métodos de análise de circuitos e associações 
elétricas, associação de geradores, transitórios em 
circuitos e associações elétricas em corrente 
continua, corrente alternada senoidal e seus 
valores notáveis, comportamento de circuitos 
elétricos e associações em corrente alternada e 
resposta no domínio da frequência, potência média. 
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Disciplina Curso Ementa 

Eletricidade e Magnetismo Radiologia 

Carga elétrica; Campo elétrico; Lei de Gauss; 
Potencial elétrico; Capacitância; Corrente e 
resistência elétrica; Circuitos. Campo magnético; 
Campo magnético devido a correntes elétricas. 
Indução e condutância; Magnetismo da matéria; 
Corrente elétrica alternada e transformadores; 
Ondas eletromagnéticas; Interferências; Difração. 

Eletricidade 
Automação 

Industrial 

Energia elétrica; resistência elétrica; Lei de Ohm, 
Potência e energia; Circuitos em Série; Circuitos 
em paralelo; Circuitos mistos; Campo elétrico; 
Capacitância; Carga e descarga de capacitor; 
Grandezas magnéticas; Força eletromotriz 
induzida. 

Circuitos Elétricos 
Mecatrônica 

Industrial 

Grandezas elétricas: tensão, corrente e resistência; 
Componentes eletroeletrônicos elementares: 
resistor, capacitor e indutor; Potência elétrica; Leis 
e teoremas dos circuitos e associações elétricas; 
Métodos de análise de circuitos e associações 
elétricas em corrente contínua, alternada e no 
domínio da frequência. 

Quadro 14: Exemplo de conceitos comuns de Física em disciplinas distintas. 
Fonte: Autor, a partir dos documentos oficiais do curso. 

 

Apesar de não ter sido possível identificar como esses assuntos são abordados 

e os focos que a eles são dados em cada um dos cursos, pois isso pode depender do 

professor que ministra as disciplinas, os documentos deixam claro que as ementas 

são bastante semelhantes, sendo trabalhados diversos conceitos elementares em 

cada um deles. 

As disciplinas que abordam conceitos semelhantes de Física e são comuns à 

grande parte dos cursos se apresentam como sendo de base científica, necessária 

aos estudantes. É o caso das disciplinas que envolvem conceitos sobre eletricidade, 

magnetismo, óptica, termodinâmica e mecânica. Tais disciplinas possibilitam aos 

estudantes grande desenvolvimento de raciocínio lógico, extremamente importante a 

cursos da área de Exatas. 

Outras disciplinas são específicas aos cursos, como é o caso de Materiais para 

Mecatrônica do curso de Mecatrônica Industrial, Laboratório de Física Atômica e 

Nuclear do curso de Radiologia e Instrumentos de Medidas do curso de Sistemas 

de Telecomunicações, e têm como função dar um direcionamento específico, ou seja, 

o foco do curso. Dessa maneira, tais disciplinas participam da caracterização dos 

cursos. 
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Existem, então, disciplinas com conceitos e conteúdos de Física que participam 

de diversos cursos ao mesmo tempo, servindo como base a todos eles, e outras que 

são específicas a cada curso, distinguindo-o dos demais. Tal distinção se dá pelo fato 

de que certos conhecimentos são requeridos a atividades que somente se fazem 

presentes nas áreas de atuação de um determinado curso. Como exemplo, a 

disciplina Laboratório de Física Atômica e Nuclear disponibiliza aos alunos de 

Radiologia conhecimentos que serão amplamente utilizados em suas futuras funções 

laborais, mas que não serão utilizados em nenhum momento por um aluno egresso 

do curso de Mecatrônica Industrial, por exemplo; assim como a disciplina Materiais 

para Mecatrônica possibilita a obtenção de conceitos extremamente importante para 

o aluno de Mecatrônica, mas que jamais seriam utilizados por egressos de Radiologia. 

Contudo, algumas disciplinas se fazem comuns a esse e a outros cursos, e essas são 

as de conhecimentos científicos gerais, que envolvem importantes conteúdos de 

Física, conforme exemplo mostrado no Quadro 14. 

Há ainda disciplinas que envolvem conceitos comuns a outras disciplinas de 

cursos distintos, mas que contribuem tanto para dar base quanto para distinguir os 

cursos, como por exemplo Radio Propagação do curso de Sistemas de 

Telecomunicações, Eletrônica de Potência do curso de Automação Industrial e 

Termodinâmica Ambiental do Curso de Processos Ambientais. Isso acontece 

porque elas têm alguns conhecimentos básicos que darão suporte à continuidade das 

disciplinas, que em um dado momento tomam um foco distinto, bastante específico. 

Dos cursos que a Física tem participação explícita, conforme explanado 

anteriormente, o de Processos Ambientais é o que tem menor participação. Do total 

de disciplinas do curso, as que possuem conceitos de Física19 somam apenas 7%, 

enquanto os outros somam entre 20% e 27%.  

Além disso, é possível notar que essas disciplinas, na maior parte dos cursos 

analisados, permeiam principalmente os dois primeiros períodos, servindo como base 

para futuras disciplinas técnicas específicas dos cursos. Porém, ela não se faz 

presente somente nos períodos iniciais, se mostrando ainda em grande parte da 

extensão da maioria dos cursos, permeando pelo menos quatro dos cinco ou seis 

                                            

19 Ver Tabela 1. 
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períodos dos cursos, podendo ainda estar presente em todos os períodos, como é o 

caso dos cursos de Radiologia e Automação Industrial.  

Assim sendo, foi possível verificar que a Física assume importância na 

formação dos tecnólogos, servindo como formação básica científica para a maior 

parcela dos cursos. Mas além disso, em alguns casos, ela serve como um pilar de 

sustentação, uma vez que os conceitos de Física permeiam a maior parte dos 

mesmos, participando do início ao fim, em praticamente todos os períodos do curso20. 

                                            

20 Ver Quadros 6 a 11 e Tabela 1. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação brasileira, à época do nascimento da educação profissional, teve 

em suas raízes traços marcantes do sistema taylorista de produção. Com isso a lógica 

dessa modalidade de educação teve seus moldes bem definidos e os interesses eram 

os de formar jovens que se sentiam confortáveis e totalmente adeptos ao sistema que 

lhes era imposto, devendo aprender tudo possível sobre uma função específica para 

atuar no mercado de trabalho sem a preocupação com uma formação intelectual 

sólida. 

Com o desenvolvimento e evolução da educação no país, chegando à 

tecnológica atualmente oferecida, esse quadro mudou substancialmente, embora 

ainda permaneçam alguns traços de suas condições iniciais. Hoje temos centros, 

faculdades e universidades oportunizando conhecimentos específicos e direcionados 

para suas funções (agora mais amplas), mas também com uma grande carga de 

conhecimentos gerais e principalmente científicos, tanto das denominadas Áreas de 

Exatas, como de Humanidades, Biológicas e da Saúde. Assim, é possível observar 

que no desenvolvimento da Educação Tecnológica, partindo dos princípios da 

educação profissional, ela foi se moldando até tornar-se mais adaptada às condições 

sociais da realidade brasileira. 

Essa natureza de educação, que antes era utilizada para dar um ofício a 

integrantes de classes de baixa renda, sofreu várias modificações no que diz respeito 

às suas concepções, deixando de apresentar uma preocupação estritamente voltada 

para o aprendizado de funções necessárias para preenchimento de vagas em 

empregos, para uma em que se tem como objetivo formar não somente o trabalhador 

com habilidades manuais e intelectuais, mas o cidadão que tenha capacidade de se 

relacionar com todo grupo hierárquico existente nas empresas, assim como se 

relacionar com a sociedade em geral, adquirindo também condições de gerar novas 

tecnologias e conhecimentos intelectuais de sua área de atuação. 

Nos estudos da história da evolução da Educação Profissional no Brasil, não é 

possível falar sobre a presença da Física em seus primórdios, pois a documentação 

referente à época não possibilita isso. Porém, durante o processo de evolução desta 

educação, a documentação vai se tornando mais precisa e mostrando que a Física se 
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torna preocupação pertinente. Quando estabelecida a Educação Tecnológica, a Física 

já está muito bem definida, sendo bastante visível e importante, passando a ser uma 

preocupação, registrada nos documentos. 

Nestes, ela se faz presente e importante, embora em alguns casos possa não 

ser explicitada. Como exemplo, a grande maioria dos cursos estudados nesta 

pesquisa possuem conceitos e conteúdos de Física em suas disciplinas, sejam eles 

visíveis e observáveis através da documentação ou implícitos, percebidos pelos(as) 

coordenadores(as) e professores(as), fazendo-se presentes em boa parte dos 

estudos dos alunos, conforme foi analisado. 

Com respeito aos cursos nesta pesquisa estudados, o de Tecnologia em 

Radiologia, Automação Industrial e Mecatrônica Industrial são os que têm maior 

percentual de disciplinas com conceitos de Física, em questão de carga horária e 

quantidade de conceitos explícitos e/ou implícitos. No curso de Radiologia, há 

disciplinas com Física em todos os períodos, e nos outros citados ela participa da 

maior parte dos períodos. Ela é, então, uma ferramenta necessária para o 

acompanhamento integral dos mesmos, tendo percentual de carga horária superior a 

25% do total. Nos demais cursos, ela faz parte de um conjunto de conhecimentos 

servindo como uma ferramenta para dar base inicial, científica e técnica, para o 

acompanhamento de outras disciplinas específicas, assim como para fornecer os 

raciocínios científicos necessários aos alunos. Portanto, ela se mostra presente e com 

importância de dar embasamento teórico, científico e tecnológico aos estudantes. 

Alguns cursos dão à Física um enfoque bem mais aprofundado do que outros, 

dadas as diversas naturezas de cursos oferecidos pela instituição. Além disso, há que 

se considerar que o tratamento das disciplinas que propõem conhecimentos de Física 

depende do professor que a ministra.  

Algumas disciplinas com conteúdos de Física servem para dar bases 

científicas, sendo comuns a diversos cursos. Outras, porém, fazem parte de um grupo 

que dão o foco que os cursos levam, ou seja, dão identidade a eles. É o caso, por 

exemplo, de Conservação de Energia e Elementos de Mecânica do curso de 

Automação Industrial; Materiais para Mecatrônica e Sistemas Fluído Mecânicos 

do curso de Mecatrônica Industrial, que são disciplinas específicas destes cursos. 

Assim, não somente como uma ferramenta de base, a Física em alguns casos é 
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também responsável por acrescentar identidade aos cursos fornecendo conceitos que 

dão foco a eles. 

De outras disciplinas não foi possível identificar a presença de conhecimentos 

de Física somente por seus nomes ou ementas, como por exemplo, Exames 

Radiológicos, Proteção Radiológica, Dosimetria das Radiações e Radioterapia, 

sendo fundamentais as explicações dadas pelos seus coordenadores(as) que 

forneceram dados que passam despercebidos aos olhos quando se analisam apenas 

os documentos oficiais. Assim, fica registrado que embora tenha sido feita uma busca 

detalhada, é possível que alguma(s) disciplina(s) dos diversos cursos acabaram por 

ficar excluídas do processo de análise, pois foram estudadas apenas disciplinas cujos 

documentos oficiais indicam a presença da Física. 

Embora a Física não tenha participação visível nos documentos que se referem 

ao perfil profissional de conclusão, as entrevistas sugerem que para alguns cursos 

ela tem a característica de fornecer sólidas bases técnico-científicas, de raciocínio e 

de linguagem científica, contribuindo para a formação de um profissional com 

capacidades e visões mais amplas a respeito tanto de suas futuras funções laborais, 

como também de seu cotidiano servindo como base, ao menos, para um 

conhecimento geral. 

Em se tratando da Educação Superior Tecnológica, a Física proporciona aos 

estudantes, conhecimentos e raciocínios científicos que irão acompanhar os alunos 

em grande parte de sua carreira profissional na maioria dos cursos escolhidos. Mesmo 

onde não se pode 'ver' a Física, ela se faz bastante presente, pois muitas vezes ela é 

utilizada sem que as pessoas estejam cientes disso, como se ela fosse um 

conhecimento intrínseco, uma noção de percepção do mundo, do espaço, do tempo; 

e mesmo sem se preocupar com as formalidades que definem ou descrevem os 

conceitos citados, os alunos, ou as pessoas em geral, têm a noção do que é cada um 

deles, mesmo sem um conhecimento matemático ou formalismos científicos para tal. 

Assim, a Física pode ser considerada uma ferramenta que, independente da 

matemática que a formaliza, proporciona grande capacidade de percepção e 

observação de fenômenos. 

Embora não se perceba ou não se pense em Física, ela está presente no 

cotidiano de todos, seja profissional ou pessoal. Quando vemos algo se 

movimentando, percebemos esse movimento e, através de recursos de raciocínios 
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possibilitados pelos estudos de conceitos de Física que já foram estudados, é 

possível, mesmo sem fazer cálculos, prever o desenvolvimento do movimento. Por 

exemplo, se um objeto se move com velocidade constante em uma linha reta, pela 

lógica que adquirimos estudando as Leis de Newton, iremos prever que esse 

movimento continuará retilíneo e com velocidade constante (lei da inércia) e, se por 

algum motivo qualquer o corpo tem a direção de sua trajetória ou a velocidade alterada 

abruptamente, somos impulsionados a pensar que houve alguma interação que 

inicialmente não havia (ação de uma força externa). Assim, mesmo não utilizando de 

raciocínios formalmente científicos nem matemática como ferramenta de apoio, 

associamos a mudança do movimento a algo que atuou sobre o objeto que de alguma 

forma modificou seu movimento. 

Tal raciocínio analítico pode ser fornecido pelos estudos feitos em Física, que 

acabam se transformando em uma maneira de perceber o mundo. Este é o caso das 

disciplinas comentadas do curso de Design Gráfico. Mesmo que ao estudar Física o 

aluno não guarde em sua memória os conceitos ou fórmulas, ou os raciocínios 

científicos analíticos formais, ao aprender assuntos relacionados a essa disciplina ele 

está criando novas formas de analisar o mundo. Como exemplo, sempre que alguém 

lança uma bolinha de tênis para cima a pessoa espera que esse objeto caia, pois, 

mesmo que não saiba que se trata de um lançamento vertical ou oblíquo, que a 

resistência do ar pode ser desprezada devido às dimensões e formas do objeto e da 

baixa velocidade de lançamento, que esta bolinha poderá ser considerada como 

estando somente sob ação da força de atração gravitacional, se tratando de um 

movimento curvilíneo ou retilíneo uniformemente variado, que pode ser equacionado 

através de uma fórmula do segundo grau em que relaciona a posição do objeto em 

função do tempo, essa pessoa tem a noção de que a Terra 'puxa' o objeto para baixo 

sempre e que portanto este irá retornar ao ponto de lançamento ou algum outro ponto 

do solo. 

Esses e outros raciocínios possibilitados pelo aprendizado de Física com o 

suporte da Matemática, são de grande importância, não somente enquanto 

estudantes, para que consigam acompanhar os processos e conhecimentos 

científicos dos cursos, mas também para após, quando egressos, possuírem noções 

básicas para a resolução de problemas relativos às suas vidas tanto profissional 

quanto pessoal. 
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APÊNDICE A 

PROJETO DE PESQUISA 

A PRESENÇA E A PARTICIPAÇÃO DA FÍSICA NOS CURSOS SUPERIORES DE 

TECNOLOGIA: um retrato do campus Curitiba da UTFPR. 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – ENTREVISTA PILOTO COM EX-

COORDENADOR(A) DO CURSO DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA 

 

Objetivo: Verificar através de análise de documentos oficiais e entrevistas com 

coordenadores, como se dá a Física nos cursos superiores de tecnologia da UTFPR, 

quais seus papéis e sua importância para os mesmos. 

 

Data__/__/_______ 

  

IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome: ________________________________________________________ 

Curso:__________________________Departamento:___________________ 

Formação  (Graduação/Pós-graduação)______________________________ 

Ano de ingresso na UTFPR: ______________ 

 

ENTREVISTA 

 

 Fale um pouco a respeito de sua trajetória profissional. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Já trabalhou em outras universidades? Já coordenou cursos nessa(s) 

universidade(s)? Por quanto tempo? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Qual a sua trajetória dentro da UTFPR? Em quais departamentos trabalhou/trabalha? 

Quais as áreas das disciplinas você ministrou/ministra? São as mesmas áreas das 

disciplinas ministradas no curso de Tecnologia em Radiologia? Alguma disciplina 

ministrada por você no curso de Radiologia envolve conhecimentos de Física? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Você já participou da organização de criação de algum curso? Qual (quais)? 

Participou da organização de criação do curso de Radiologia? Enquanto 

coordenadora ou como professora? Como foi participar da organização do curso? 

Quais foram os impactos, tanto no âmbito profissional quanto pessoal, que a 

participação na organização de um curso trouxe para você? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

O curso de Radiologia foi o primeiro (único) que você coordenou na UTFPR? Por 

quanto tempo? Quando coordenou o curso de Radiologia? Quais outros cursos já 

coordenou? Quando assumiu sua primeira coordenação? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Você participou de alguma reestruturação do curso de Radiologia? Enquanto 

coordenadora ou como professora? Por que ela ocorreu? Como foi essa 

reestruturação? Em que âmbito ela ocorreu (administração, disciplinas)? Ocorreu 

alguma mudança no que diz respeito às disciplinas de Física? Quais foram os 

resultados que ela trouxe para o curso? Quais foram os impactos, tanto no âmbito 

profissional quanto pessoal, que a participação na reestruturação de um curso 

trouxeram para você? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Você acha que seria necessário fazer (mais) alguma reestruturação no curso de 

Radiologia? Por quê? Como ela deveria ser feita? Em que âmbitos (administração, 

disciplinas)? Você acha que deveria mudar algo no que diz respeito à Física? Por quê? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Que aspectos foram levados em consideração quando foram pensadas/selecionadas 

as disciplinas do curso de Radiologia? (identidade do curso, coerência, atendimento 

às exigências de aprovação do curso) Como a Física participa dessa estrutura?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Quando você assumiu a coordenação do curso de Radiologia, que visão você passou 

a ter dele? Comente a respeito. Diferente da visão que tinha como professora? De 

que naturezas são essas diferenças? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Com a experiência que você tem como coordenadora do curso de Radiologia, como 

você considera o perfil profissional de conclusão? Ele é adequado ao “mercado de 

trabalho”? O curso dá conta de formar segundo o perfil desejado? Qual a importância 

ou contribuição da Física para o perfil de conclusão? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Observando a matriz curricular e também as ementas, eu notei que a Física é muito 

presente no curso; também percebi que existem disciplinas de cálculo; assim, a área 

de exatas se mostra bastante presente. Quais outras áreas estão presentes no curso 

de Radiologia? Saúde? Humanas? Técnicas? Qual a importância delas? Quais 

relações existem entre essas áreas? A matriz curricular é adequada ao perfil de 

conclusão? Por que a Física é tão presente nesse curso? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Que papel, ou que papéis, desempenha a Física no curso de Radiologia? Primário ou 

secundário, de aplicação técnica? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Instalações Elétricas em Ambientes de Radiologia: há aprendizado de novos 

conceitos de Física ou somente aplicação de conceitos já aprendidos para resolver 

problemas técnicos? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

Iniciação à Pesquisa Científica: quando estudando o “processo de produção do 

conhecimento” há conceitos relacionados à 'História da Física' nesta disciplina, ou ela 

é focada em normas e técnicas de pesquisa? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

Radiobiologia Molecular e Celular: há o aprendizado de novos conceitos de Física 

ou aplicação deles no estudo da “interação da radiação com o tecido biológico” ou a 

disciplina não tem foco na Física? O foco depende do professor que a ministra? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

Radioterapia: qual o aprofundamento da Física nessa disciplina na conceituação dos 

aceleradores e raios-x? O foco depende do professor que a ministra? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

Tomografia computadorizada: ocorre aprendizagem de novos conceitos de Física 

ou aplicação de conceitos já estudados quando tratando de “emissão, atenuação e 

transmissão de raios x em vários planos”? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Qual a importância da Física para o curso? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Você gostaria de fazer algum comentário ou observação a respeito do que 

conversamos? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 



91 

 

 

 

ANEXO A 

Matrizes Curriculares dos Cursos Superiores de Tecnologia da UTFPR 
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