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RESUMO
A disciplina de Ciências, agora chamada de componente/área, assim como
todo ensino fundamental passa por mudanças na sua aplicação em sala de aula,
alterando principalmente na maneira de se ensinar e aprender os conteúdos. O
conceito de energia agora é uma das unidades temáticas das ciências naturais e
deve ganhar importância no ensino fundamental, deixando a física mais evidente
nesse processo. Paralelamente, a Aprendizagem Significativa tem ganhado lugar de
destaque em pesquisas recentes no ensino de ciências. Essa teoria de
aprendizagem se baseia em uma aprendizagem por meio de associações de um
novo conceito com um já existente na estrutura cognitiva do aluno. O conceito
existente é chamado de subsunçor e forma a base para uma reorganização
cognitiva. Buscando como base a aprendizagem significativa e o cenário de
mudanças no currículo da educação básica propomos nesse trabalho uma
intervenção na formação continuada dos professores em forma de podcasts. Neste
sentido, o presente trabalho tem por objetivo subsidiar organizadores prévios e
subsunçores para a ancoragem dos conceitos relacionados ao ensino de energia no
ensino fundamental. Os subsunçores serão fomentados em professores de ciências
do ensino fundamental por meio de um organizador prévio - podcasts. Foi criado
uma sequência de seis episódios de podcast para distribuir aos professores do
ensino fundamental e aplicando um de um questionário, determinar a abrangência
do produto e sua eficácia. A pesquisa abarcou etapas: a primeira é a confecção dos
podcasts pelo aluno e orientador, composto por seis episódios, eles abordam os
conteúdos presentes na unidade temática matéria e energia também sendo feito
uma breve introdução à Física presente no Ensino fundamental e uma lembrança
constante a aprendizagem significativa. Em seguida o material disponibilizado para a
apreciação de professores da rede pública do Paraná através de plataformas de
streaming que devolveram informações como quantidade de acessos, ouvintes e
retenção do público durante os episódios. Um questionário online foi disponibilizado
para a obtenção de dados provenientes dos professores. Os dados relatam a
percepção dos professores sobre o ensino de energia e qual a aceitação dos
podcast como formação continuada, além de informações sobre a escolaridade e
vivência profissional dos participantes. A partir de uma análise de conteúdo sobre as
respostas oriundas do questionário e das informações disponibilizadas pelas
plataformas de streaming é percebido que a formação continuada é constante entre
os professores e que a linguagem oferecida pelos podcasts podem ampliar o
alcance das formações bem como o conhecimento trazido através dessa tecnologia.
O produto educacional, Podcast, deve auxiliar o professor na criação de
subsunçores para a ancoragem de temas mais específicos da Física, como energia
mecânica ou elétrica.

Palavras-chave: Ensino de Física. Formação continuada. Podcast. Aprendizagem
significativa. Tecnologia da Informação e Comunicação.

ABSTRACT
The school subject Science, now called component/area, the same as the
entire Elementary School is going through changes in its applicability inside the
classroom, mostly shifting the way of teaching and learning its topics. The concept of
energy now is one of the thematic unities of Natural Science and shall gain
importance in the elementary school, allowing Physics to become more evident in
this process. Alongside, the Meaningful Learning has gained a prominent position in
recent researches regarding the field of Science teaching. This learning theory is
based on the conception of learning by the association of a new concept through one
that’s already existing in the student’s cognitive structure. The current conception is
called subsumer and forms the base for a cognitive reorganization. Having the
meaningful learning and current scenario in the academic curriculum of basal
education as a base we propose, in this paper, an intervention in the continuous
teacher training through the use of podcasts. In this regard, the current paper, has by
objective to subsidize previous organizers and subsumers for the anchoring of
concepts related to the teaching of Energy in the elementary school. The subsumers
will be promoted among Science teachers in elementary school via a previous
organizer - podcasts. A six episode podcast sequence was created to be distributed
among elementary schools and by applying a questionnaire, determining the
product’s reach and efficiency. The research was covered in steps: the first one
being the confection of a podcast by the student and the advisor, being composed by
six episodes, meant to approach the topics of the Matter and Energy thematic unity
acting also as brief introduction of the Physics that’s present in the elementary school
and being a constant reminder of meaningful learning. Next the material was
released for the appreciation of teachers of the public system of education of Paraná
through streaming platforms that collect information such as amount of hits, listeners
and audience retention during the episodes. An online questionnaire was provided
for obtaining specific data regarding the teachers. The data show the perception of
the teachers about the teaching of Energy and what would be the acceptance of
podcasts as a form of continuous teacher training but also information about the level
of education and professional experience of its participants. By the analysis of the
content of the replies coming from the questionnaire and the information available in
the streaming platform it’s possible to realize that the continuous teacher training is a
constant among teachers and the media language of podcasts can increase the
reach of formation in the same manner as the knowledge brought through this
technology. The educational product, Podcast, must help the teacher in the creation
of subsumers for the anchoring of subjects deeper into Physics like Mechanical
Energy or Electrical.
Key words: Physics teaching. Continuing teacher education. Podcast. Meaningful
learning.
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1 INTRODUÇÃO

O ensino da Física escolar está pautado em grandes áreas como mecânica,
termodinâmica, eletromagnetismo entre outras. e consideradas necessárias para o
entendimento básico da natureza. A energia é um tema transversal a todas as áreas
da Física. Ela aparece tanto no ensino de mecânica, quanto na Física moderna.
Então, podemos considerá-la muito importante para o entendimento da Física pelo
estudante e em consequência o entendimento da natureza.
Desde a época de Aristóteles, busca-se explicação para os fenômenos
naturais, primeiramente sob um ponto de vista empirista e posteriormente ganhando
descrições mais precisas com o início do método científico. Não importando a época
ou a civilização, a Física sempre buscou soluções a diversos problemas relevantes
para a sociedade, seja por disputa política de poder, intenções militares ou
religiosas. Assim, temos acesso a eletricidade, veículos automotores, transmissões
de TV, rádio, internet, entre outras tecnologias que a física e as outras ciências nos
proporcionam (MENEZES, 2005).
As pesquisas em Física contribuem, e já contribuíram muito para o
desenvolvimento da sociedade, propondo inovações em vários setores, mas na
educação básica, dentro das escolas brasileiras a Física, como disciplina isolada ou
como componente dentro da área de ciências, ganha traços menos expressivos,
chegando a ser considerada vilã por muitos estudantes. Por vezes, a disciplina é
recebida com muita desconfiança e preconceito e mesmo pertencendo ao cotidiano
do aluno a aprendizagem fica muito aquém do ideal para o entendimento da
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natureza. A energia por ser um tema transversal, se bem utilizada pode servir como
motivador e agregador de conteúdos, melhorando significativamente o ensinoaprendizagem na área das ciências naturais.
O fato de a Física não aparecer de forma mais evidente no ensino
fundamental pode ser uma das causas do preconceito que se estabelece no ensino
médio. Pois quando o estudante se depara pela primeira vez com a disciplina, de
forma isolada e mais formal, ele a encontra já muito matematizada e esperando
alguns conhecimentos prévios que não foram corretamente absorvidos em séries
anteriores. Para melhorar esse cenário seria interessante inseri-la paulatinamente na
disciplina de ciências. Portanto, a Ciência no ensino fundamental deve funcionar
sobre um tripé: a Física, a Química e a Biologia sendo vistas simultaneamente,
proporcionando ligações entres os três ramos e fazendo com que o aluno perceba
significado prático nas aulas, aproximando o conteúdo aprendido na escola com o
que ele vivência fora dela.
O professor de ciências no ensino fundamental precisa ter um domínio do
conteúdo, nas três áreas que a disciplina comporta, a pesquisa aqui apresentada
encontra um problema, verificado através das experiências trazidas pelo
pesquisador, que os professores da disciplina de ciências possuem formação
específica em apenas uma das áreas, precisando de formações continuadas para se
aprimorar nos conteúdos das outras e assim tornar o ensino das ciências completo.
Esse é um fator a ser observado no decorrer desse trabalho. Corroborando a essa
ideia, Cunha e krasilchik (2000) lembram que mesmo em universidades
conceituadas existe uma atrofia nos fundamentos teóricos e ocorre uma
fragmentação do conhecimento nos cursos de licenciatura considerando assim
ilusório que esses professores recém-formados cheguem a sala de aula já sabendo
15
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como ensinar.

“Portanto, cursos de formação continuada têm o papel, entre nós,

não só de garantir a atualização dos professores, como também de suprir
deficiências dos cursos de formação” (CUNHA e KRASILCHIK, 2000).
A fim de melhorar o ensino de Física, já no componente de Ciências no
ensino fundamental, propomos uso de podcasts como formação continuada para os
professores trabalharem com a abordagem da teoria da aprendizagem significativa
de David Ausubel, que prioriza um aprendizado não arbitrário e não literal (Ausubel
et. al, 1968). A aprendizagem significativa é baseada em subsunçores que são
conhecimentos prévios na estrutura cognitiva do aluno que ele usará de referência
para adquirir novos conhecimentos e assim subsidiar ligações mais resistentes,
dificultando

seu

esquecimento

(MOREIRA,

2012).

Como

a

aprendizagem

significativa sugere uma abordagem mais geral chegando a pontos mais particulares
vamos focar no estudo do conteúdo de energia. Partindo de uma visão mais geral
chegando aos casos particulares. O professor, utilizando dessa teoria da
aprendizagem, aliado com os conhecimentos específicos da Física, poderá alcançar
os seus alunos com mais facilidade tornando a aprendizagem mais significativa.
Com o presente cenário de incertezas sobre o futuro da educação que está
instalado devido as mudanças provocadas pela mudança no currículo da educação
básica, impulsionada pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018)
e pela reforma no ensino médio, os professores que serão agentes principais para
essa transformação realizamos uma pesquisa pautada nas necessidades dos
professores de ciências do ensino fundamental. Entendemos que capacitando esses
profissionais surtirá um maior efeito na comunidade, se cada professor atingido pela
pesquisa aplicar o conhecimento adquirido com seus alunos o alcance do produto
16
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educacional será maior se comparado a um curso de formação continuada
tradicional, onde uma pequena parte dos profissionais é atingida.
Os professores foram convidados, por correio eletrônico (e-mail), redes
sociais, aplicativos de mensagens etc. a responder previamente um questionário e
posteriormente a ouvir uma série de episódios do podcast, elaborado como produto
educacional. Nos episódios, é ofertado ao professor novas possibilidades de
abordagem do ensino de ciências, mais específicos aos assuntos que tratam do
conteúdo de energia, que permeiam todo o ensino de ciências e é parte integrante
da Física. Os resultados obtidos foram analisados através com base na análise do
discurso baseada em Bardin (2011).
Para que a aprendizagem do estudante seja mais significativa os
professores de ciências devem estar preparados para explicar a Física com mais
segurança buscando ligações com o cotidiano do estudante. Nesse aspecto, o
trabalho visou fornecer uma base melhor de conceitos para os professores
trabalharem com seus alunos. Para tanto, foi desenvolvido uma série de podcasts,
com os temas trabalhados em ciências que envolvem matéria e energia. Os
podcasts são, portanto, o produto educacional a ser proposto. Neles é apresentado
um debate sobre como a aprendizagem significativa pode ser trabalhada no ensino
de ciências, estratégias para o ensino-aprendizagem e os conteúdos específicos
também são temas que aparecem nos episódios.
O podcast é apresentado numa tentativa de fortalecer ou aprimorar os
conhecimentos que os professores de ciências possuem e até mesmo suprir a falta
destes, devido a sua formação. O podcast atuará como uma formação continuada,
abordando os temas de matéria e energia, que logicamente envolvem a Física, de
17
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maneira leve e até descontraída, pois o formato da mídia possui essa característica
de abordagem. Ao pensar nessa maneira para alcançar o professor propomos
episódios curtos, para que ele possa aproveitar ao máximo o tempo de
deslocamento da sua casa até o local de trabalho ou seu intervalo de almoço.
A interface oferecida pelos podcast são parte das Tecnologias de informação
e Comunicação (TICs). Essa tecnologia, assim como outras presentes na internet,
favorece o acesso a informação e torna-se instrumento de transformação e
produção de novas informações. As TICs proporcionam uma integração entre o
produtor de conteúdo e seus consumidores, gerando uma espécie de trabalho
colaborativo, criando uma forma de comunicação entre os indivíduos (PONTE,
2002). A linguagem presente nos podcasts, apresentada aos professores, e dos
professores aos alunos, tem a possiblidade de se tornar um material potencialmente
significativo, tanto na formação continuada quanto na educação básica. O material
potencialmente significativo é aquele que dá subsídios a aprendizagem significativa,
no nosso caso, apresenta o conteúdo de matéria e energia e faz associações com a
teoria da aprendizagem. Quem atribuirá significado a esse material é o interlocutor
que consome o podcast, este fará um intercâmbio de informações e o sujeito terá de
refletir sobre os assuntos escutados e a partir disso atribuir novos conhecimentos
(MOREIRA, 2012).
O primeiro capítulo é composto de uma abordagem sobre a aprendizagem
significativa voltada ao ensino de ciências, um apanhado sobre a formação dos
professores de ciências e estratégias que podem proporcionar uma aprendizagem
mais significativa. A energia, tema principal do nosso estudo é tema no segundo
capítulo mostrando o conceito geral de energia, o que é esperado para o ensino
fundamental e exemplos da energia no cotidiano. No terceiro capítulo aprofundamos
18
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os estudos sobre a formação continuada dos professores, vamos abordar a
formação permanente o uso de novas tecnologias tanto para formar professores
quanto como novas ferramentas e a formação dos professores de Ciências e Física.
Como o produto apresentado é uma série de podcasts o quarto capítulo será
destinado para esse tema, onde será abordada a história dos podcasts, o podcast
como produto educacional e o aproveitamento do tempo do professor ao utilizar
esse recurso como formação continuada. Seguimos para a metodologia utilizada na
pesquisa. Os resultados formam desmembrados em dois capítulos, um que trata da
análise dos episódios do podcast e outro que aborda a análise das questões feitas
por meio de pesquisa online com professores de ciências. Por fim, as considerações
finais e referências.
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2 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

A aprendizagem significativa, de David Ausubel, faz parte da linha
construtivista1, assim como as teorias de Piaget, Kelly e Vygotsky. Ela apresenta
forte relevância no ensino, pois faz uma articulação entre o cognitivo do sujeito e o
meio onde ele está inserido. Observando a imagem a seguir, podemos nos situar na
aprendizagem significativa dentro da linha do construtivismo.
Figura 1: mapa conceitual do construtivismo

(MOREIRA, 1999)

A relação entre as teorias construtivistas é comum quando consideram o
aluno construtor do próprio conhecimento, considerando o professor um mediador
“O construtivismo é uma posição filosófica cognitivista interpretacionista. Cognitivista porque se
ocupa da cognição, de como o indivíduo conhece, de como ele constrói sua estrutura cognitiva.
Interpretacionista porque supõe que os eventos e objetos do universo são interpretados pelo sujeito
cognoscente. O ser humano tem a capacidade criativa de interpretar e representar o mundo, não
somente de responder a ele.” (MOREIRA, 1999)
1
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no processo ensino-aprendizagem e se diferem quanto a maneira que o indivíduo irá
receber, absorver e organizar o conhecimento em seu sistema cognitivo.
O estudo de Piaget (1964) busca desvendar como o indivíduo aprende,
como ocorre o desenvolvimento da sua inteligência, para ele o conhecimento não
está nem no sujeito nem no meio, mas sim ocorre na interação entre os dois. Esse
enlace cria adaptações no sistema cognitivo gerando um sistema de estruturas
mentais momentaneamente adaptadas aquela situação (FERRACIOLI, 1999).
Assim, ocorre os conhecidos processo de assimilação e acomodação, a interação
entre sujeito e meio é necessária para esse processo, por esse motivo o estudante
deve ter papel de protagonismo na aprendizagem.
A teoria de Piaget é a mais popular dentre as construtivistas ao ponto de a
teoria construtivista ser confundida com a teoria de Piaget. Essa teoria construtivista
de Piaget (1964), apesar de não ser propriamente uma teoria da aprendizagem e
sim uma teoria de desenvolvimento mental, norteia o processo de aprendizagem
através das fases do desenvolvimento cognitivo do sujeito: sensório-motor, préoperacional, operacional-concreto e operacional formal, e entende o processo de
crescimento cognitivo através de assimilação e acomodação. Resumidamente, na
assimilação o indivíduo constrói esquemas mentais que são capazes de
compreender a realidade a sua volta, quando ele consegue isso se impõe ao meio,
incorporando a realidade, sem modificá-la. Quando há modificação, o processo é
chamado de acomodação, o indivíduo não consegue assimilar a situação e sua
mente é forçada a construir novos esquemas de assimilação para que ele comece a
compreender a realidade. Portanto, de acordo com Piaget, não pode existir a
acomodação sem a assimilação, a aprendizagem ocorre por um aumento constante
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da sua estrutura cognitiva se adaptando ao meio externo, construindo novos
processos de assimilação e atingindo um equilíbrio. (MOREIRA, 2012)
Apesar de sua relevância, não podemos generalizar todas as teorias
construtivistas a apenas a teoria de Piaget, que apesar de muito relevante ao
processo de ensino-aprendizagem não é o único meio de se interpretar o
desenvolvimento cognitivo construtivista. Basta comparar a sua teoria com a teoria
de Vygotsky, que entende a aprendizagem do sujeito dependente do meio social
onde está inserido.
Vygotsky viu nos métodos e princípios do materialismo dialético a
solução dos paradoxos científicos fundamentais com que se defrontavam
seus contemporâneos. Um ponto central desse método é que todos os
fenômenos sejam estudados como processos em movimento e em
mudança. Em termos do objeto da psicologia, a tarefa do cientista seria a de
reconstruir a origem e o curso do desenvolvimento do comportamento e da
consciência. (NETO, BARRETO E AFECHE, 1988)

Mas o foco de nosso trabalho é sobre a teoria de Ausubel, que se difere das
duas citadas acima, mesmo que tenha princípios no desenvolvimento cognitivo do
sujeito por meio de estruturas que se organizam, reorganizam e se ampliam quando
ocorre aprendizagem. Segundo Ostermann e Cavalcanti (2011) Ausubel entendia a
estrutura cognitiva “como sendo altamente organizado, formando uma espécie de
hierarquia conceitual na qual elementos mais específicos de conhecimento são
ligados a conceitos, ideias, proposições mais gerais e inclusivos.” Por esse motivo a
coisa mais importante para a aprendizagem do sujeito é o que ele já sabe.
Ostermann e Cavalcanti (2011) ainda comentam sobre algumas tarefas que
o professor deve ter para que a aprendizagem ocorra de maneira significativa.
A primeira seria determinar a estrutura conceitual e proposicional de
matéria do ensino, organizando os conceitos e princípios hierarquicamente.
Uma segunda tarefa seria identificar quais os subsunçores relevantes à
aprendizagem do conteúdo a ser ensinado, que o aluno deveria ter na sua
estrutura cognitiva para poder aprender significativamente. Uma outra etapa
importante seria determinar dentre os subsunçores relevantes, quais os que
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estão disponíveis na estrutura cognitiva do aluno. Finalmente, ensinar
utilizando recursos e princípios que facilitem a assimilação da estrutura da
matéria de ensino por parte do aluno e organização de sua própria estrutura
cognitiva nessa área de conhecimentos, através da aquisição de
significados claros, estáveis e transferíveis. (OSTERMANN E CAVALCANTI,
2011)

Sem a intenção de percorrer toda a teoria de Ausubel, vamos abordar alguns
pontos principais que justificam a proposta de trabalho. Em primeira instância,
tecemos sobre os conceitos de subsunçor, organizador prévio e a aprendizagem
significativa versus aprendizagem mecânica, discorrendo também sobre os meios de
aprendizagem significativa e a aprendizagem significativa no ensino de ciências.

2.1 SUBSUNÇORES

Toda a teoria da aprendizagem significativa é baseada em uma interação
cognitiva não arbitraria e não literal, que através dos subsunçores é organizada na
estrutura cognitiva do sujeito, mas o que significa esse termo e qual a sua influência
na aprendizagem do indivíduo?
O conceito de subsunçor, também chamado de ideia-âncora, poderia ser
simplificado como um conceito que o indivíduo já possui e que fará a ligação
cognitiva com o novo conceito a ser aprendido. Mas não é tão simples assim. O
conhecimento, usado como subsunçor, pelo estudante deve ser significante e se
inter-relacionar diretamente com o novo conhecimento, é ele que tem a capacidade
de tornar o novo conhecimento significativo, pois deixará traços na memória do
sujeito, qualquer que seja o tipo de assimilação, por descoberta ou recepção é
preciso um subsunçor para que a aprendizagem seja significativa. (MOREIRA, 2012)
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Quando chega a idade escolar a criança já possui, na maioria das vezes,
uma estrutura cognitiva com subsunçores suficientes para que a aprendizagem
significativa ocorra sem problemas. Uma hipótese é que os primeiros subsunçores
vão se formando na estrutura cognitiva na primeira infância, quando a criança se
depara com algum objeto, situação ou conceito, alguém vai nomeando e
identificando. Por exemplo, a criança entende como tia a figura de uma mulher
próxima que não é sua mãe, só depois de algum tempo que o grau de parentesco é
definido para a criança, isso faz com que toda mulher no convívio da criança seja
chamada de tia. Podemos aplicar aqui um exemplo parecido de subsunçor muito
presente na estrutura cognitiva das crianças.
Quando a criança está sendo alfabetizada é muito mais fácil para ela quando
relaciona a palavra a algum objeto já conhecido por ela, principalmente quando
relaciona aquela palavra como representação de seu nome, isso não significa que a
criança já sabe ler, mas já consegue associar uma palavra – símbolo – com o
referido objeto. Naquele momento está se criando os subsunçores que auxiliarão no
processo de alfabetização (AUSUBEL et. al, 1968).
Agora, relacionando com o nosso assunto chave. A estudante quando
recebe o conceito de conservação de energia pode lhe gerar estranheza, apesar da
palavra ser comum em seu dia a dia, o seu significado é deturbado. Existem várias
expressões que trazem significados diferentes para energia, como: “a energia que
dá gosto” que foi um slogan usado por uma marca de achocolatado em pó, na
tentativa de dizer que aquele alimento era feito de energia, e que ao ingeri-lo você
teria aquela energia, ou quando as pessoas se referem a falta de energia elétrica
“acabou a energia”, ou ainda se referindo ao sentimento ou humor das pessoas
“nossa, que energia negativa”. Essas expressões podem ser exploradas, e usadas
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como subsunçor, pelo professor para que a criança perceba o termo científico de
energia. Assim, mesmo um conhecimento empírico sobre energia pode servir de
ideia-ancora para o aluno compreender a energia química existente no achocolatado
que sofrerá transformação para energia mecânica, térmica e elétrica no seu corpo. A
energia elétrica que faz funcionar os aparelhos elétricos precisou sofrer alguma
transformação de energia, até mesmo as expressões que lembram emoções e
sentimentos podem ser utilizados para justificar a conservação da energia
(AUSUBEL et. al, 1968).
Com esse conceito de conservação de energia já estabelecido no cognitivo
do estudante, pode ser explorado tipos específicos de conservação de energia,
como a conservação da energia mecânica, a primeira lei da termodinâmica. Também
gerando um no subsunçor “a conservação de grandezas físicas” que poderá ser
aplicado na conservação da massa, conservação da carga elétrica etc.
Então, para que o subsunçor seja válido para a aprendizagem significativa o
conceito deve atingir o objetivo de interação entre o que o sujeito já sabe e o que ele
está para aprender. Assim aquele conceito que, no nosso exemplo, se referia a uma
propaganda de achocolatado, se torna mais complexo e elaborado, significando
também um conhecimento científico. Após isso, existirá uma estrutura cognitiva
elaborada e capaz de diferenciar a energia usada em expressões populares e o
conceito científico, unindo-se como um novo subsunçor mais rico e estável na
estrutura cognitiva, formando uma diferenciação progressiva do conceito (MOREIRA,
2012).
O subsunçor é, portanto, um conhecimento estabelecido na estrutura
cognitiva do sujeito que aprende e que permite, por interação, dar
significado a outros conhecimentos. Não é conveniente “coisificá-lo”,
“materializá-lo” como um conceito, por exemplo. O subsunçor pode ser
também uma concepção, um construto, uma proposição, uma
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representação, um modelo, enfim um conhecimento prévio especificamente
relevante para a aprendizagem significativa de determinados novos
conhecimentos. (MOREIRA, 2012)

Qualquer que seja o tipo de subsunçor utilizado, é importante que o
estudante faça através dele a ponte entre os conhecimentos, fazendo também a
reconciliação integradora, que resolve os problemas e as inconsistências existentes
na estrutura cognitiva, principalmente integrando os significados.
Mesmo a aprendizagem sendo significativa, se o conhecimento não é usado
com frequência ele pode sofrer obliteração, ou seja, um encolhimento que pode ser
considerado normal. Mas com uma aprendizagem significativa, o subsunçor pode
ser resgatado ou reaprendido sem muitos problemas, o que não aconteceria se a
aprendizagem fosse mecânica (MOREIRA, 2012).

2.2 ORGANIZADOR PRÉVIO

Nem sempre o sujeito possui os subsunçores necessários para que a
aprendizagem significativa ocorra. Para resolver esse problema surge o conceito de
organizador prévio. Esta solução é proposta por Ausubel, mas o ideal mesmo é que
o indivíduo já possua os subsunçores para que as etapas da aprendizagem
significativa ocorram.
O recurso do organizador prévio é um dos alvos no nosso projeto, segundo
Moreira (2008), o organizador prévio é uma abordagem com o mais alto nível de
abstração, generalidade e inclusividade do material de aprendizagem, o que não
pode ser confundido com um resumo, sumário ou visão geral que também tem um
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nível alto de abstração. Segundo Ausubel (2000), organizador prévio é a ligação dos
conceitos que o sujeito já sabe e o que está prestes a aprender, quando se quer
uma aprendizagem mais interativa e participativa. A necessidade de um organizador
prévio se dá quando os subsunçores já presentes não são capazes de fazer as
ligações necessárias e o material potencialmente significativo esteja distante do
conhecimento do sujeito. O organizador prévio serve então como um mediador, um
articulador, para que a aprendizagem significativa ocorra mais facilmente. Ainda
segundo esse autor a fundamentação lógica para os organizadores prévios baseiase em:
•
A importância de se possuírem ideias relevantes, ou apropriadas,
estabelecidas, já disponíveis na estrutura cognitiva, para fazer com que as
novas ideias logicamente significativas se tornem potencialmente
significativas e as novas ideias potencialmente significativas se tornarem
realmente significativas (i.e., possuírem novos significados), bem como
fornecer-lhes uma ancoragem estável.
•
As vantagens de se utilizarem as ideias mais gerais e inclusivas de
uma disciplina na estrutura cognitiva como ideias ancoradas ou
subsunçores, alteradas de forma adequada para uma maior particularidade
de relevância para o material de instrução. Devido à maior aptidão e
especificidade da relevância das mesmas, também usufruem de uma maior
estabilidade, poder de explicação e capacidade integradora inerentes.
•
O facto de os próprios organizadores tentarem identificar um
conteúdo relevante já existente na estrutura cognitiva (e estarem
explicitamente relacionados com esta) e indicar, de modo explícito, a
relevância quer do conteúdo existente, quer deles próprios para o novo
material de aprendizagem. (AUSUBEL, 2000)

Podemos considerar o uso de um organizador prévio no processo de
ensino-aprendizagem sempre que a distância entre o conhecimento do estudante
(subsunçor) e o novo conhecimento seja muito grande, como os itens supracitados
indicam, uma das vantagens em usar essa tática remete em uma maior estabilidade
para o conteúdo no sistema cognitivo do indivíduo.
Moreira (2012) dá ênfase ao uso do organizador prévio como recurso para
mostrar que o novo conhecimento está de alguma forma relacionado com algum
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conhecimento já obtido anteriormente, pois o aluno não percebe a ligação entre os
conceitos aprendidos com facilidade e acaba acreditando que os conteúdos não
possuem nenhuma ligação, dificultando assim o uso dos subsunçores para a
aprendizagem. Esse fenômeno também ocorre entre os professores que apesar de
possuírem um conhecimento mais amplo e conciso sobre o assunto não consegue
relacionar os conteúdos de um período para outro, fazendo com que as
organizações cognitivas dos estudantes ocorram de maneira discreta e não contínua
como deveria acontecer. É comum que, na disciplina de Física por exemplo, o
professor não relacione a energia cinética vista na mecânica, com o conceito de
temperatura, ou ainda com o movimento de uma carga elétrica, deixando o
conhecimento do aluno fragmentado.
É importante sempre lembrar que o organizador prévio dispõe de um
material potencialmente significativo, este não pode ser significativo por si só, pois
assim sendo ele representaria uma mera informação arbitraria para o indivíduo,
perdendo sua capacidade de desenvolver uma aprendizagem potencialmente
significativa (MOREIRA, 2012).
O podcast pode servir como um organizador prévio, quando o professor usa
como uma introdução a sua aula e assim constrói ligações necessárias para que o
estudante chegue na aula com subsunçores que o façam interagir melhor com o
conteúdo apresentado. Já no caso de aplicar o podcast para os professores, como
formação continuada, pode dar ao professor a capacidade de atingir o aluno com os
subsunçores necessários, ou fazer organizadores prévios para que ele mesmo
consiga compreender os conteúdos para depois repassá-los.
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2.3 APRENDIZAGEM

MECÂNICA

VERSUS

APRENDIZAGEM

SIGNIFICATIVA

Ausubel (1968) usa o termo aprendizagem mecânica quando o ensino é
baseado em repetições e em memorizações, na aprendizagem mecânica o
armazenamento é literal e arbitrário, o que gera uma falsa impressão de
aprendizado. Um aluno que está estudando para um exame de vestibular, por
exemplo, em um cursinho pré-vestibular tem a recorrência desse tipo de
aprendizagem. Apesar de interativa, a aula é totalmente expositiva e não se
preocupa em envolver o conteúdo a um subsunçor, existe um método decoreba para
os conteúdos, que são aprendidos temporariamente pelo estudante, ao ponto de ele
conseguir uma boa nota em suas provas, mas pouco tempo depois, o conteúdo é
esquecido e perde as conexões com o seu cotidiano.
Em uma aprendizagem significativa as interações com os conteúdos são não
literais e não arbitrarias, o aluno é capaz de explicar e justificar os conceitos que
estão sendo aprendidos. Também consegue enfrentar situações diferenciadas sobre
o mesmo assunto, ou seja, é capaz de recebendo um problema diferente do
abordado pelo professor em sala de aula resolvê-lo usando sua estrutura de
conceitos subsunçores que se desenvolveram ao longo da aprendizagem. Seria a
aprendizagem ideal e muito difícil de se observar um processo de ensinoaprendizagem onde isso ocorra na totalidade, mas é possível buscar caminhos para
que se chegue o mais próximo possível dessa utopia. Segundo Moreira (2012),
existe uma zona cinza entre a aprendizagem mecânica e a aprendizagem
significativa, e é nessa zona cinza que, na maioria das vezes o aprendizado ocorre.
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A figura 2 esquematiza a zona cinza, é possível observar que ela representa
um ensino potencialmente significativo fazendo uma ponte entre a aprendizagem
mecânica, com um armazenamento literal, arbitrário e sem significado, na tentativa
de se aproximar da aprendizagem significativa, implicando na compreensão de
novos significados aplicados a situações novas relacionadas aos conteúdos
absorvidos (MOREIRA, 2012).
Figura 2: Visão esquemática do contínuo de aprendizagem mecânica-significativa

(Moreira, 2012)

O planejamento do professor deve objetivar uma aprendizagem significativa,
com incorporações não arbitrarias e substantivas. Mas, ao longo do processo de
ensino-aprendizagem é comum que ocorram momentos, em que a aprendizagem se
torne mais mecanizada. Isso porque o professor precisa adotar metodologia de
trabalho para atingir todos os alunos, e por vezes os recursos de memorização do
conteúdo em exercícios repetitivos e sem contexto são sua ferramenta mais próxima
e mais fácil de ser utilizada.
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3 ENERGIA

Sem dúvidas, energia é um dos conceitos mais presentes e abstratos
presente em ciências, quando vamos falar sobre energia o senso comum é
normalmente requisitado, o que será possível observar nos resultados desse
trabalho. E se esse conceito já é muito difícil para um físico, devidamente graduado
com especialização na área, imaginem para uma pessoa que não teve um estudo
aprofundado, mas precisa repassar o conhecimento a crianças de 11 ou 12 anos.
Primeiramente precisamos fugir do senso comum que rodeia o conceito de energia
para que ele possa ser devidamente absorvido pelos estudantes. Isso ocorre de tal
forma que comumente temos uma definição para energia que se restringe a energia
elétrica, ou transformações de energia que resultam em energia elétrica.

3.1 O QUE É ENERGIA?

Mas afinal, o que é energia? Essa pergunta não é tão fácil de ser
respondida. Os livros usados nas graduações em Física pelo país têm uma visão
abstrata de energia. Halliday e Resnick (2016) afirmam que: “energia é uma
grandeza escalar associada ao estado de um ou mais objetos; entretanto, essa
definição é vaga demais para ser útil a quem está começando”. Outros autores,
como Tipler e Mosca (2009) no primeiro volume de seu livro, por exemplo, já partem
do conceito de trabalho e energia, sem explorar o seu conceito principal, a primeira
vez que se refere ao conceito de energia já diz “Diferentemente da força, que é uma
grandeza Física vetorial, energia e trabalho são grandezas físicas escalares
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associadas a partículas” (TIPLER e MOSCA, 2009), logo depois ele já retoma o
assunto com exemplos sobre a energia:
Mas, em Física, o trabalho é a transferência de energia por uma força. Se
você estica uma mola puxando-a com sua mão [...], energia é transferida de
você para a mola e esta energia é igual ao trabalho realizado pela força de
sua mão sobre a mola. A energia transferida para a mola pode se tornar
evidente se você larga a mola e a observa contrair rapidamente e vibrar.
(TIPLER e MOSCA, 2009)

Podemos perceber que esses autores colocam, nesse momento, uma forte
ligação entre força e energia, o que pode causar uma confusão no estudante que
está tendo o primeiro contato com esse conceito. Young e Feedman já iniciam
explorando o conceito de conservação de energia, “a energia é uma grandeza que
pode ser convertida de uma forma para outra, mas que não pode ser criada nem
destruída” (YOUNG e FEEDMAN, 2016), e partem para exemplos mais específicos
das diferentes transformações de energia que podemos encontrar no cotidiano.
No motor de um automóvel, a energia química armazenada no combustível
é convertida parcialmente em energia térmica e parcialmente na energia
mecânica que acelera o automóvel. Em um forno de micro-ondas, a energia
eletromagnética obtida da companhia que fornece energia elétrica é
convertida na energia térmica que cozinha o alimento. Nesses e em outros
processos, a energia total permanece constante, ou seja, a soma de todas
as formas de energia envolvidas permanece a mesma. Nenhuma exceção
dessa conclusão foi jamais encontrada. (YOUNG e FEEDMAN, 2016)

Os livros de Halliday e Resnick (2016), Young e Feedman (2016) e TIPLER
e MOSCA (2009), apresentam um conceito vago para energia, mas ressaltam a
importância da lei da conservação da energia, Halliday e Resnick é mais ousado ao
tentar uma explicação para tal grandeza.
Energia é um número que associamos a um sistema de um ou mais objetos.
Se uma força afeta um dos objetos, fazendo-o, por exemplo, entrar em
movimento, o número que descreve a energia do sistema varia. Após um
número muito grande de experimentos, os cientistas e engenheiros
confirmaram que, se o método por meio do qual atribuímos um número à
energia for definido adequadamente, esse número pode ser usado para
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prever os resultados de experimentos e, mais importante, para construir
máquinas capazes de realizar proezas fantásticas, como voar. Este sucesso
se baseia em uma propriedade fascinante do universo: a energia pode
mudar de forma e ser transferida de um objeto para outro, mas a quantidade
total de energia permanece constante (a energia é conservada). Até hoje,
nunca foi encontrada uma exceção dessa lei de conservação da energia.
(HALIDAY e RESNICK, 2016)

Esses autores ainda faz uma tentativa de analogia, aproximando o aluno da
abstração que envolve o conceito, tentando levar a ideia de conservação da energia
usando fatores que nem sempre são conservados.
Dinheiro. Pense nas muitas formas de energia como se fossem os números
que representam as quantias depositadas em contas bancárias. Algumas
regras foram estabelecidas para o significado desses números e a forma
como podem ser modificados. Você pode transferir os números que
representam quantias em dinheiro de uma conta para outra, talvez
eletronicamente, sem que nenhum objeto material seja movimentado;
entretanto, a quantidade total de dinheiro (a soma de todos os números)
permanece constante: essa soma é conservada em todas as transações
bancárias. (HALIDAY e RESNICK, 2016)

Há de se concordar que o dinheiro nem sempre é conservado como a
energia, mas no caso apresentado existe uma boa analogia entre transferências
bancárias e transformação de energia. Com essa breve análise, pode-se perceber
que mais importante que o conceito de energia, é a sua conservação, a lei da
conservação da energia é usada em todas as áreas da Física, na mecânica, no
eletromagnetismo e principalmente na termodinâmica. Assim, define-se a energia
como um valor (grandeza escalar) associada a uma partícula ou conjunto delas, que
nos ajuda a entender como a interação entre essas partículas ocorre, sempre com a
certeza de sua conservação.
3.2 DIFERENTES TIPOS DE ENERGIA
Dividindo,

o

conceito

de

energia,

em

vários

“tipos”

conseguimos

compreender melhor cada uma de suas manifestações, e assim fazer a associação
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de transformação de energia e consequentemente observar sua conservação. A
energia pode ser dividida em: Mecânica, Química, Elétrica, Térmica e Nuclear.
A energia mecânica é associada ao movimento das partículas, e com os
conceitos de trabalho e energia cinética. Deste modo, quando falamos de
movimento estamos falando de energia mecânica, pois nos leva diretamente a
energia cinética. Interpretamos a energia cinética de uma partícula como o trabalho
total realizado para acelerá-la até aquela velocidade ou como o trabalho que a
partícula realizará para que reduza toda sua velocidade chegando ao repouso
(YOUNG e FEEDMAN, 2016).
A energia química existe devido a reações químicas, que possam acontecer
entre átomos ou moléculas. Nessas reações ocorrem uma transformação de
energia, podendo resultar em calor (energia térmica), luz ou descarga elétrica
(energia elétrica). Observamos dessa forma essa manifestação de energia em
pilhas, ou fogueiras, por exemplo.
A energia elétrica pode ser entendida através da energia potencial elétrica,
que representa o trabalho realizado sobre uma carga elétrica imersa em um campo
elétrico, esse campo desloca a partícula carregada desprendendo energia para isso,
essa energia é a energia potencial elétrica. (YOUNG e FEEDMAN, 2016).
A energia nuclear, pode ainda ser dividida em nuclear forte e nuclear fraca e
é encarregada de explicar como um núcleo atômico é coeso mesmo agrupando
várias partículas carregadas com cargas de mesmo sinal. Essa energia pode ser
observada quando falamos de usinas de energia nuclear e bombas nucleares, mas
também estão presentes em exames de raio x ou tomografias.
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A energia térmica se refere à temperatura e ao calor. A nível molecular
podemos conceituar a temperatura como a energia interna do sistema, energia essa
que depende diretamente da energia cinética das partículas. Já o calor é uma
energia em trânsito quando há diferença de temperatura.
A energia sempre pode ser dividida em trabalho de uma força, energia
potencial ou energia cinética. O trabalho como já citado é uma grandeza escalar que
nasce do produto escalar entre força e deslocamento. A energia cinética é aquela
relacionada com a velocidade da partícula e a energia potencial aparece como o
trabalho a ser realizado por uma força conservativa, é o que acontece com a energia
potencial gravitacional, trabalho da força peso; com a energia potencial elétrica que
é o trabalho da força elétrica, e assim por diante.
Mesmo sem quantificar a energia, através de equações, podemos ter um
panorama do que são as diferentes manifestações de energia. Mas ainda nos resta
a dúvida sobre o que é energia? E isso não é ruim, pois podemos incentivar nossos
estudantes a investigar esse problema da ciência. Vamos explorar agora como a
ciência ensinada no ensino fundamental e como a nova resolução da Base Nacional
Comum Curricular entende essa particularidade no ensino.
3.3 ENERGIA NO ENSINO FUNDAMENTAL
Até 2019, no estado do Paraná o documento que regia o ensino fundamental
era o DCE (Diretrizes Curriculares Estaduais), no qual está presente as concepções,
fundamentos e metodologias propostas aos docentes, para que eles organizassem
seu trabalho, podendo elaborar seus planejamentos e planos de trabalho docente
(PTD). Lembrando que o professor tem total autonomia para ministrar suas aulas e
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que o documento norteador serve como parâmetro para que não se perca a
essência dos conteúdos que devem ser abordados. Estamos em um período de
transição onde começará a valer a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e com
ela um novo documento para os Estados e Municípios, no Paraná já temos o
Referencial Teórico, que servirá de Norte para os professores a partir do ano de
2020 no ensino fundamental.
Sobre o ensino de Ciências, as DCE são taxativas quando o assunto é
contextualização, com trazer o conteúdo mostrado em sala para o universo do aluno.
Para o ensino de Ciências não pode ser diferente.
A contextualização na linguagem é um elemento constitutivo da
contextualização sócio histórica e, nestas diretrizes, vem marcada por uma
concepção teórica fundamentada em Mikhail Bakhtin. Para ele, o contexto
sócio histórico estrutura o interior do diálogo da corrente da comunicação
verbal entre os sujeitos históricos e os objetos do conhecimento. Trata-se
de um dialogismo que se articula à construção dos acontecimentos e das
estruturas sociais, construindo a linguagem de uma comunidade
historicamente situada. Nesse sentido, as ações dos sujeitos históricos
produzem linguagens que podem levar à compreensão dos confrontos entre
conceitos e valores de uma sociedade. (PARANÁ, 2008 p. 33)

As discussões sobre a construção histórica dos conceitos científicos a
descoberta de novas tecnologias é possível fazer a imersão do aluno na linguagem
cientifica deixando de lado o empirismo muito presente devido a faixa etária. A
preocupação com o currículo escolar na disciplina de ciência vem junto com a
formação cidadã do sujeito, permeando a qualidade de vida dele e de sua família.
Importante sempre ressaltar que a disciplina de ciências leva consigo três “braços”:
a Física, a Química e a Biologia. O currículo básico para ciências
no início dos anos 1990, ainda sob a LDB n. 5692/71, apresentou avanços
consideráveis para o ensino de Ciências, assegurando sua legitimidade e
constituição de sua identidade para o momento histórico vigente, pois
valorizou a reorganização dos conteúdos específicos escolares em três
eixos norteadores e a integração dos mesmos em todas as séries do 1º
Grau, hoje Ensino Fundamental, a saber, 1. Noções de Astronomia; 2.
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Transformação e Interação de Matéria e Energia; e 3. Saúde - melhoria da
qualidade de vida. (PARANÁ, 2008)

Essa divisão já proporcionou uma melhora significativa para a disciplina de
ciência que passa por nova modificação com a chegada dos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN).
Com os PCN, os conteúdos escolares das Ciências Naturais foram
reorganizados em eixos temáticos, a saber: 1. Terra e Universo; 2. Vida e
Ambiente; 3. Ser humano e Saúde; e, 4. Tecnologia e Sociedade. No
entanto, o ensino desses conteúdos sofreu interferência dos projetos
curriculares e extracurriculares propostos por instituições, fundações,
organizações não-governamentais (ONGs) e empresas que passaram a
intervir na escola pública nesse período histórico de orientação política
neoliberal. (PARANÁ, 2008 p. 56)

Nesses documentos, também é esperado uma integração entre as áreas da
ciência pelos dos conteúdos, a interdisciplinaridade associando outras áreas do
conhecimento sempre que possível. Essa ideia começa a ganhar força e comumente
é vista nos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas, espera-se
[...]que o ensino de Ciências aconteça por integração conceitual e que
estabeleça relações entre os conceitos científicos escolares de diferentes
conteúdos estruturantes da disciplina (relações conceituais); entre eles e os
conteúdos estruturantes das outras disciplinas do Ensino Fundamental
(relações interdisciplinares); entre os conteúdos científicos escolares e o
processo de produção do conhecimento científico (relações contextuais).
(PARANÁ, 2008 p. 64)

A nova Base (BNCC), também possui fundamentos na LDB e das Diretrizes
Curriculares Nacionais, mas prevê a implantação em um método baseado em
Habilidades e Competências, retirando as orientações sobre os conteúdos.
Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos
(conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e
socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da
vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. [...]
Ao adotar esse enfoque, a BNCC indica que as decisões pedagógicas
devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências. Por meio
da indicação clara do que os alunos devem “saber” (considerando a
constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e,
sobretudo, do que devem “saber fazer” (considerando a mobilização desses
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas
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complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo
do trabalho). (BRASIL (d), 2018 p. 08)

Assim, existe uma grande diferença nos encaminhamentos, e isso deve
impactar no ensino em todo País, ainda mais se considerarmos o que é esperado
para o ensino de Ciências, em específico os conteúdos que envolvem a energia.
Enquanto as DCE são fundamentadas em conteúdos estruturantes, que envolvem:
Astronomia; Matéria; Sistemas Biológicos; Energia; Biodiversidade. Esses conteúdos
são divididos pelos quatro anos das séries finais do ensino fundamental, sem
possuir uma ordem específica apesar de existir um documento norteador chamado
Caderno de expectativas (PARANÁ,2012), este caderno como o nome já indica, faz
uma orientação dos conteúdos a serem aprendidos pelos alunos em cada série.
Para cada conteúdo estruturante existem os conteúdos básicos que mostram de
maneira mais especifica o que está se trabalhando. Esses documentos entram em
consonância para traçar os principais objetivos de cada conteúdo estruturante.
Quando se fala de energia a discussão segue assim:
Este Conteúdo Estruturante propõe o trabalho que possibilita a discussão
do conceito de energia, relativamente novo a se considerar a história da
ciência desde a Antiguidade. Discute-se tal conceito a partir de um modelo
explicativo fundamentado nas ideias do calórico, que representava as
mudanças de temperatura entre objetos ou sistemas. Ao propor o calor em
substituição à teoria do calórico, a pesquisa científica concebeu uma das
leis mais importantes da ciência: a lei da conservação da energia. Nestas
diretrizes destaca-se que a ciência não define energia. Assim, tem se o
propósito de provocar a busca de novos conhecimentos na tentativa de
compreender o conceito energia no que se refere às suas várias
manifestações, como por exemplo, energia mecânica, energia térmica,
energia elétrica, energia luminosa, energia nuclear, bem como os mais
variados tipos de conversão de uma forma em outra. Neste conteúdo
estruturante, apresentam-se os conteúdos básicos que envolvem conceitos
científicos essenciais para o entendimento de questões sobre Ciências a
conservação e a transformação de uma forma de energia em outra e para a
compreensão do objeto de estudo da disciplina de Ciências
• formas de energia;
• conservação de energia;
• conversão de energia;
• transmissão de energia.
(PARANÁ, 2008 p. 66)
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Os conteúdos básicos apresentados se espalham por todos os quatro anos,
sem ordem cronológica, o professor tem autonomia em trabalhar esses conteúdos
da forma que achar melhor, e acaba seguindo a cronologia presente no índice do
livro didático. A Base Nacional Comum Curricular - BNCC2 - tem como um dos seus
objetivos mudar isso, endurecendo as possibilidades de se trabalhar o conteúdo de
maneira dinâmica, ficando mais seriado e ainda mais preso ao material didático.
A BNCC para as ciências naturais, como é intitulada, segue por três
unidades temáticas: Matéria e energia; Vida e evolução; Terra e Universo. Fazendo
uma aproximação com o que já tínhamos anteriormente a unidade temática de
matéria e energia é similar aos conteúdos estruturantes de Energia e Matéria, mas
agora focados em habilidades e competências.
Dessa maneira, nessa unidade estão envolvidos estudos referentes à
ocorrência, à utilização e ao processamento de recursos naturais e
energéticos empregados na geração de diferentes tipos de energia e na
produção e no uso responsável de materiais diversos. Discute-se, também,
a perspectiva histórica da apropriação humana desses recursos, com base,
por exemplo, na identificação do uso de materiais em diferentes ambientes
e épocas e sua relação com a sociedade e a tecnologia. (BRASIL (d), 2018
p. 325)

Observa-se uma preocupação com as relações entre Ciência, Tecnologia,
Sociedade e Meio Ambiente no texto da BNCC, não só em ciências, mas em todas
as frentes, pois uma das chamadas competências gerais é “Agir pessoal e
coletivamente

com

autonomia,

responsabilidade,

flexibilidade,

resiliência

e

determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos,
inclusivos, sustentáveis e solidários.” (BRASIL (d), 2018).

2A

Base Nacional Comum Curricular visa uma unificação dos currículos estabelecidos pelos estados,
é, portanto, um documento que visa nortear o processo de construção dos currículos em todo Brasil.
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Dentro da unidade temática Matéria e energia a distribuição dos conteúdos
acontecem da seguinte forma, como pode ser observado no quadro 1:
Quadro 1: Habilidades para o ensino de ciências unidade temática de energia
ANOS
FINAIS
6°

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO
Misturas homogêneas e
heterogêneas
Separação de materiais
Materiais sintéticos
Transformações
químicas

7°

Máquinas simples
Formas de propagação
do calor
Equilíbrio termodinâmico
e vida na Terra
História dos combustíveis
e das máquinas
Térmicas

8°

Fontes e tipos de energia
Transformação
de

HABILIDADES
(EF06CI01) Classificar como homogênea ou heterogênea a
mistura de dois ou mais materiais (água e sal, água e óleo,
água e areia etc.).
(EF06CI02) Identificar evidências de transformações
químicas a partir do resultado de misturas de materiais que
originam produtos diferentes dos que foram misturados
(mistura de ingredientes para fazer um bolo, mistura de
vinagre com bicarbonato de sódio etc.).
(EF06CI03) Selecionar métodos mais adequados para a
separação de diferentes sistemas heterogêneos a partir da
identificação de processos de separação de materiais (como
a produção de sal de cozinha, a destilação de petróleo, entre
outros).
(EF06CI04) Associar a produção de medicamentos e outros
materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e
tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando impactos
Socioambientais.
(EF07CI01) Discutir a aplicação, ao longo da história, das
máquinas simples e propor soluções e invenções para a
realização de tarefas mecânicas cotidianas.
(EF07CI02) Diferenciar temperatura, calor e sensação
térmica nas diferentes situações de equilíbrio termodinâmico
cotidianas.
(EF07CI03) Utilizar o conhecimento das formas de
propagação do calor para justificar a utilização de
determinados materiais (condutores e isolantes) na vida
cotidiana, explicar o princípio de funcionamento de alguns
equipamentos (garrafa térmica, coletor solar etc.) e/ou
construir soluções tecnológicas a partir desse conhecimento.
(EF07CI04) Avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para
a manutenção da vida na Terra, para o funcionamento de
máquinas térmicas e em outras situações cotidianas.
(EF07CI05) Discutir o uso de diferentes tipos de combustível
e máquinas térmicas ao longo do tempo, para avaliar
avanços, questões econômicas e problemas socioambientais
causados pela produção e uso desses materiais e máquinas.
(EF07CI06) Discutir e avaliar mudanças econômicas,
culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto no mundo
do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos
materiais e tecnologias (como automação e informatização).
(EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes
(renováveis e não renováveis) e tipos de energia utilizados
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energia
Cálculo de consumo de
energia elétrica
Circuitos elétricos
Uso
consciente
de
energia elétrica

9°

em residências, comunidades ou cidades.
(EF08CI02) Construir circuitos elétricos com pilha/bateria,
fios e lâmpada ou outros dispositivos e compará-los a
circuitos elétricos residenciais.
(EF08CI03) Classificar equipamentos elétricos residenciais
(chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rádio, geladeira etc.) de
acordo com o tipo de transformação de energia (da energia
elétrica para a térmica, luminosa, sonora e mecânica, por
exemplo).
(EF08CI04) Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir
dos dados de potência (descritos no próprio equipamento) e
tempo médio de uso para avaliar o impacto de cada
equipamento no consumo doméstico mensal.
(EF08CI05) Propor ações coletivas para otimizar o uso de
energia elétrica em sua escola e/ou comunidade, com base
na seleção de equipamentos segundo critérios de
sustentabilidade (consumo de energia e eficiência
energética) e hábitos de consumo responsável.
(EF08CI06) Discutir e avaliar usinas de geração de energia
elétrica (termelétricas, hidrelétricas, eólicas etc.), suas
semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais, e
como essa energia chega e é usada em sua cidade,
comunidade, casa ou escola.
Aspectos
quantitativos (EF09CI01) Investigar as mudanças de estado físico da
das transformações
matéria e explicar essas transformações com base no
químicas
modelo de constituição submicroscópica.
Estrutura da matéria
(EF09CI02) Comparar quantidades de reagentes e produtos
Radiações
e
suas envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a
aplicações na saúde
proporção entre as suas massas.
(EF09CI03) Identificar modelos que descrevem a estrutura
da matéria (constituição do átomo e composição de
moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica.
(EF09CI04) Planejar e executar experimentos que
evidenciem que todas as cores de luz podem ser formadas
pela composição das três cores primárias da luz e que a cor
de um objeto está relacionada também à cor da luz que o
ilumina.
(EF09CI05) Investigar os principais mecanismos envolvidos
na transmissão e recepção de imagem e som que
revolucionaram os sistemas de comunicação humana.
(EF09CI06) Classificar as radiações eletromagnéticas por
suas frequências, fontes e aplicações, discutindo e avaliando
as implicações de seu uso em controle remoto, telefone
celular, raio X, forno de micro-ondas, fotocélulas etc.
(EF09CI07) Discutir o papel do avanço tecnológico na
aplicação das radiações na medicina diagnóstica (raio X,
ultrassom, ressonância nuclear magnética) e no tratamento
de doenças (radioterapia, cirurgia ótica a laser,
infravermelho, ultravioleta etc.).
(BRASIL (d),2018 p. 350-351)
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Como não existe mais a presença do conteúdo estruturante, o professor
deve trabalhar esse conteúdo com enfoque para os objetos de conhecimento e
dentro de cada objeto atender as habilidades esperadas, frisamos a preocupação da
BNCC com a formação cidadã do sujeito, atendendo as competências gerais,
também estabelecidas por esse documento. É possível observar também que as
habilidades escolhidas para cada série apresentam uma evolução conceitual e que
retirando pequenas exceções, como o cálculo da energia gasta por equipamentos
elétricos, é extremamente prática e leva o estudante a prática do que se aprende na
escola em outros ambientes, assim como a relação bem evidente entre a ciência e
as outras disciplinas.
Traçando uma comparação com os conteúdos que são ensinados até o
momento no estado do Paraná é percebível que não há um distanciamento muito
grande entre os objetivos finais de cada documento, observados na quadro 2.
Mesmo assim a maior parte do tempo de estudo é dominado pela Biologia sendo a
Física e a Química, dentro da disciplina de ciências, marginalizadas.
Quadro 2: Expectativas de aprendizagem matéria e energia
ANO

CONTEÚDOS
BÁSICOS

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM

6°

Constituição
da
matéria
Formas de energia
Conversão
de
energia
Transmissão
de
energia

6. Reconheça a constituição e as propriedades da matéria e suas
transformações, como fenômenos da natureza.
7. Compreenda a constituição do planeta Terra, no que se refere à
atmosfera, litosfera e hidrosfera.
12. Interprete a ideia de energia por meio de suas manifestações e
conversões.
13. Identifique e reconheça as diversas manifestações de energia.
14. Conheça o conceito de transmissão de energia.
15. Diferencie as particularidades relativas à energia mecânica,
térmica, luminosa, nuclear, no que diz respeito a possíveis fontes.
16. Entenda as formas de energia relacionadas aos ciclos de matéria
na natureza.

7°

Constituição
da
matéria
Formas de energia
Transmissão
de

25. Entenda a composição físico-química do Sol e os processos de
transmissão de energia solar.
26. Compreenda a constituição do planeta Terra primitivo, antes do
surgimento da vida.

42

43

energia

32. Conceba a energia luminosa como uma das formas de energia.
33. Entenda a relação entre a energia solar e sua importância para os
seres vivos.
34. Identifique o espectro solar.
35. Relacione o calor com os processos endotérmicos e exotérmicos.

8°

Constituição
da 43. Compreenda o conceito de matéria e sua constituição, com base
matéria
nos modelos atômicos.
Formas de energia 44. Compreenda o conceito de átomo, íons, elementos químicos,
substâncias, ligações químicas, reações químicas.
45. Conheça a Lei de Conservação da Massa.
46. Conheça os compostos orgânicos, inorgânicos e as relações
destes com a constituição dos organismos vivos.
50. Compreenda os fundamentos da energia e suas fontes, modos de
transmissão e armazenamento.
51. Relacione os fundamentos básicos da energia química com a
célula.
52. Entenda os fundamentos da energia mecânica, elétrica,
magnética, nuclear e química, suas fontes, modos de transmissão e
armazenamento.

9°

Propriedades
da
matéria
Formas de energia
Conservação
de
energia

56. Compreenda as propriedades gerais e específicas da matéria.
59. Compreenda as fontes de energia e suas formas de conversão.
60. Compreenda as relações entre sistemas conservativos.
61. Relacione os conceitos físicos aos processos de transformação e
transferência de energia.

Fonte: adaptado de (PARANÁ, 2012 p. 20-23)

Como o caderno de expectativas é baseado nas Diretrizes Curriculares
Estaduais (DCE), os conteúdos estruturantes Matéria e Energia foram agrupados em
um só como é feito na unidade temática matéria e energia da BNCC. Ao observar os
verbos que regem essas expectativas/habilidades é notado que as expectativas são
compostas na sua maioria por compreender e entender, enquanto as habilidades
possuem verbos como discutir, avaliar, propor, investigar.
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4 FORMAÇÃO CONTINUADA

A formação continuada é um dos temas centrais desse trabalho é através
dela que vamos atingir os docentes na tentativa de quebrar os paradigmas que se
instalam no processo de ensino-aprendizagem. Com a chegada da BNCC se faz
mais que necessário um esforço para que os professores tenham condições de
repensar seus procedimentos didáticos usados em sala de aula para um melhor
aproveitamento da Base, deixando de lado uma instrumentalização e abordando o
ensino por meio de competências e habilidades.
Não podemos ser ingênuos em propor ações de formação continuada sem
antes pensar em que contexto os professores estão inseridos, sem analisar os
aspectos sócio, econômico e social, pois assim como no ensino básico o
desenvolvimento dos indivíduos é produzido a partir de seu contexto social,
influenciando diretamente na maneira que se é ensinado e apendido (IBERNÓN,
2010). Também, não podemos considerar que ao reduzir a formação continuada a
“semanas pedagógicas, onde os professores são levados, na maioria das vezes,
apenas a refletir sobre procedimentos mecânicos, fazendo desse momento um mero
repasse de informações sem muitas características pedagógicas, mas com muito
instrucionismo” (DEMO, 2011).
Ainda antes de começarmos a explorar a formação continuada, é notável
uma observação que parece estar enraizada no corpo docente de muitas
instituições. O professor é um agente da educação, que passou por um longo
processo de formação inicial e muitas das vezes acaba assumindo um papel de
“professor formado”, a tal ponto que pensa que o ato de aprender já não o pertence,
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que o dever dele agora é ensinar. Isso faz com que o professor deixe de ler e
estudar, deixando de “consumir cultura” (DEMO, 2011; IBERNÓN, 2010). É claro,
que podemos levar em consideração aqueles professores que têm uma dedicação
muito profunda ao seu trabalho, mas que por falta de uma melhor remuneração
acabam trabalhando os três turnos sem sobrar tempo para um momento de estudo
de qualidade.
Refletindo sobre essas perspectivas abordamos um pouco de como foi a
evolução da formação continuada, depois discorrer sobre a formação permanente
para professores, o uso de tecnologias e novas metodologias tanto nos momentos
de formação quanto na aplicação em sala de aula e a formação continuada de
professores de ciências.

4.1 BREVE HISTÓRICO DA FORMAÇÃO CONTINUADA

Os últimos cinquenta anos, de 1970 até hoje, foram recheados de reformas
que geraram muitas mudanças na educação e por consequência na formação inicial
e continuada de professores. Gerando significativos avanços no processo de ensinoaprendizagem. Entre os principais estão a dura crítica aos processos de formação
com características tecnicistas e á organização dos processos de formação, a
potencialização de assessores de formação e as novas estratégias de pesquisa em
educação com a pesquisa-ação em que o professor usava de sua própria prática
para pesquisar e assim evoluir no processo de ensinar (IBERNÓN, 2010).
Nesse ponto faremos um breve recorte segundo os pontos de vista de
Ibernón (2010), Saviani (2005) e Demo (2011), trazendo como a formação
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continuada se desenvolveu no Brasil e quais são as expectativas para os próximos
anos.
A Escola Normal surge pela primeira vez em 1794, sendo instalada em Paris
no ano seguinte já ganhou distinção entre a Escola Normal e a Escola Normal
Superior, sendo a última crida para preparar professores para a primeira. Quase ao
mesmo tempo na Itália também surge esses modelos de escola, mas acaba
ganhando um foco maior para a formação de profissionais mais qualificados e
especializados deixando de lado o preparo didático pedagógico, seguindo essa onda
as grandes potências mundiais começaram a adotar o modelo de Escola Normal,
seguindo moldes bem parecidos com França e Itália (SAVIANI, 2006).
Segundo o relato de Saviani (2006) já percebemos que o professor formado
nessas escolas possuía grande conhecimento, mas já era visível que a falta de
domínio pedagógico poderia ocasionar falhas na aprendizagem dos futuros
estudantes, uma vez que não era formado um professor e sim um cientista,
pesquisador etc.
No Brasil a formação de professores aparece a primeira vez com a lei das
escolas de primeiras letras aprovada em 15 de outubro de 1827, nesse processo os
professores eram treinados nas capitais e reproduziam esse conhecimento em suas
províncias. Uma descentralização chega em 1834, quando as províncias começam a
treinar seus próprios professores. Em 1920 cria-se um amplo processo de
reorganização no campo educacional motivado pelo movimento renovador, assim
veio a profissionalização, uma formação específica que se iniciou no século XIX com
várias tentativas de se instituir a Escola Normal se firmando apenas no século XX
(SAVIANI, 2006).
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Naquele momento a formação inicial era julgada como suficiente e não havia
processos formais de formação continuada. Os professores que se interessavam em
pesquisar e se aprofundar em suas metodologias faziam isso por conta própria, ou
seja cada um de um jeito sem preocupação com a institucionalização do processo.
A década de 1970 ainda viveu resquícios dessa formação, segundo Ibernón
(2010) os professores viveram um “modelo individual de formação: cada um buscava
para si a vida formativa, ou seja, primava-se pela formação inicial, que era melhor ou
pior segundo a época e o território”, e a formação continuada era tratada como um
apêndice em que o professor faria se possível e quando possível. Assim os
professores buscavam formação à medida que eles achassem necessário. Pode-se
imaginar que nessa época poucos professores se dedicavam a formação continuada
(IBERNÓN, 2010).
Na década de 1980 a formação inicial adquire nível universitário
impulsionada por uma reforma neocapitalista (IBERNÓN, 2010). Demo (2011)
também reconhece que o processo de formação continuada se dá principalmente
devido ao contexto neoliberal e relata que isso é muito evidente no mercado de
trabalho onde a constante busca por aperfeiçoamento das habilidades era
necessária para a manutenção dos empregos e a ascensão no mercado de trabalho.
Essa visão ainda é muito reproduzida nas escolas e universidades pelo país, é
comum ouvir de jovens que buscam melhor posição no mercado que é preciso estar
sempre estudando. E é claro que isso afeta a visão do professor, que não pode ficar
parado nos estudos, mesmo porque é preciso aprender primeiro para ensinar
depois.
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As universidades partindo dessa ideia de formação começam a atuar com
micro cursos, na sua maioria, com características de treinamento e voltadas para
observação/avaliação. Os processos de reflexão sobre as práticas e sua posterior
análise só acontece mais tarde, auxiliando no processo de evolução da
aprendizagem dos estudantes (IBERNÓN, 2010). Nessa época é visível que se
começa a pensar na qualidade do ensino partindo da formação de quem ensina,
começa também a existir uma preocupação com os aspectos sociais e econômicos
onde cada escola está imersa, juntamente percebe-se que o ensino já não resolve
sozinho os problemas de desemprego pois a demanda começa a crescer bastante
superando o mercado.
Os anos 1990 são o estopim para a mudança na formação inicial e
continuada dos professores. Começa nessa época a institucionalização da formação
continuada principalmente com a chegada da LDB (Lei de Diretrizes e Bases),
segundo Saviani:
Efetivamente, a nova Constituição do país, promulgada em 5 de
outubro de 1988, abria caminho nessa direção, ao incorporar vários
dispositivos que contemplavam diversas reivindicações do movimento
docente e ao manter o dispositivo que conferia à União competência
exclusiva para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Para
dar cumprimento a esse dispositivo iniciou-se, já em dezembro de 1988, a
tramitação da proposta de elaboração das novas diretrizes e bases da
educação nacional, chegando-se, após diversas vicissitudes, à Lei n. 9.394,
promulgada em 20 de dezembro de 1996. (SAVIANI, 2005)

Dessa maneira a formação continuada ganhou de fato um papel importante
na formação inicial do professor, a tentativa era de enquadrar o docente aos tempos
atuais, facilitando o aperfeiçoamento. Tudo isso ainda ocorre com base na
instrumentalização, o positivismo e os processos de pesquisa quantitativos
reforçavam a ideia de busca por resultados em detrimento do real desenvolvimento
do processo de ensino-aprendizagem, gerando cicatrizes que até hoje sentimos em
nossas escolas (IBERNÓN, 2010). Uma busca incessante por notas que julgaram se
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o estudante será aprovado ou reprovado e o mesmo acontecendo com os
professores que sofre por pesquisas quantitativas sobre o seu desempenho em sala
de aula, sem levar em conta as especificidades trazidas, como o contexto social e
econômico dos estudantes, condições precárias de trabalho nas escolas e uma
remuneração abaixo do esperado pela importância, responsabilidade e dedicação
dos professores.
Chegamos ao século XXI com uma preocupação com a formação emocional
dos docentes e de seus alunos. Faz-se uma reflexão sobre o que funcionou e o que
não deu muito certo nos anos anteriores e descobre-se que muita coisa não atingiu
o resultado esperado. Mas em contrapartida não existe iniciativas ousadas na área,
muito por medo de fugir do tradicional e perder verbas. Pode-se dizer que estamos
em uma crise de formação continuada (IBERNÓN, 2010). Em 2000 é lançado os
parâmetros curriculares nacionais (PCN) que enfatizam a formação continuada, a
formação crítica e o desenvolvimento da autonomia intelectual e pensamento crítico.
A perspectiva é de uma aprendizagem permanente, de uma
formação continuada, considerando como elemento central dessa formação
a construção da cidadania em função dos processos sociais que se
modificam. Alteram-se, portanto, os objetivos de formação no nível do
Ensino Médio. Prioriza-se a formação ética e o desenvolvimento da
autonomia intelectual e do pensamento crítico. Não há o que justifique
memorizar conhecimentos que estão sendo superados ou cujo acesso é
facilitado pela moderna tecnologia. O que se deseja é que os estudantes
desenvolvam competências básicas que lhes permitam desenvolver a
capacidade de continuar aprendendo. (BRASIL (b), 2000 pg 13)

Essa visão em que a formação permanente dos docentes é crucial para o
bom desenvolvimento da educação e que é preciso existir instituições que trabalham
com esse tipo de formação cresce a partir desse momento e é ainda reforçada pelos
PCN+ e pela BNCC.

O professor ganha o reconhecimento de que a formação

continuada é parte de seu trabalho e que assim deve ser reconhecida.
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[...] de se conceber uma formação continuada do professor que esteja
integrada aos fazeres da escola, que não se realiza sem uma participação
múltipla de seus profissionais, que por sua vez não se restringem a dar
aulas, pois sua ação educativa é mais ampla. Talvez seja desnecessário
dizer, mas também nunca é demais insistir, que o professor deve ser
remunerado por todo o trabalho que realiza, nas escolas públicas e nas
escolas privadas, ainda que esse trabalho, em determinadas circunstâncias,
seja o trabalho de se atualizar, de se aperfeiçoar tecnicamente ou de se
manter a par com as culturas humanista, artística e científica de seu tempo.
(BRASIL (c), 2006)

A BNCC é ainda mais enfática ao colocar em seu texto a necessidade da
formação inicial e continuada dos professores afim de amenizar os problemas de
desigualdade social e de oportunidades na educação.
[...] reconhecem que a educação tem um compromisso com a
formação e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões
intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. [...] Essas
decisões, que resultam de um processo de envolvimento e participação das
famílias e da comunidade, referem-se, entre outras ações, a: [...] criar e
disponibilizar materiais de orientação para os professores, bem como
manter processos permanentes de formação docente que possibilitem
contínuo aperfeiçoamento dos processos de ensino e aprendizagem;
manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão pedagógica e
curricular para os demais educadores, no âmbito das escolas e sistemas de
ensino (BRASIL (d), 2018 pg16).

Partindo dessa base histórica temos condições de discutir com mais
propriedade os possíveis caminhos para a formação continuada com a formação
continuada e a inserção de novas tecnologias e metodologias em nossas aulas e
processos formativos.

4.2 FORMAÇÃO PERMANENTE

Podemos refletir sobre a ideia de que a formação continuada dos
professores deve passar pela formação permanente, não faz sentido criar
personagens da educação sem levar em consideração as individualidades dos
sujeitos pertencentes a esse universo. Esse universo não é composto apenas pelos
professores, mas sim por todos que fazem parte da escola, equipe pedagógica e
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administrativa, demais funcionários, estudantes, pais e comunidade. Todos esses
fatores devem ser pensados ao planejar uma formação continuada, assim
formaremos um ser humano mais capaz de agir sob diversas variáveis que podem
se apresentar nesse ambiente.
Ao propor uma formação permanente vamos ao longo do texto nortear o
planejamento das ações. Demo (2011) elenca alguns sentidos básicos para a
formação permanente.
O primeiro sentido é retirado de ideais neoliberais e tem como ponto chave
que “aprende-se a vida toda não em certos momentos e lugares” (DEMO, 2011).
Assim já podemos abandonar de início a ideia de que as semanas pedagógicas
oferecidas, normalmente, no início de cada semestre darão conta desse processo.
Essas atividades além de acontecerem em períodos muito específicos estão mais
alinhadas a um treinamento do que a reflexão pedagógica.
A formação tanto inicial quanto a continuada deve estimular o professor a
apresentar um aspecto crítico reflexivo, e que propicie ao docente uma certa
autonomia de pesquisa, de autoformação, incentive hábitos de leitura e estudo
constante. A formação necessita de um investimento pessoal, de tempo e financeiro.
Assim o sujeito encara novos projetos pessoais e consegue avançar tanto
pessoalmente quanto profissionalmente (NOVOA, 1992). Além disso a formação
permanente deve estender-se as habilidades e competências pertencentes e a
serem desenvolvidas pelos professores, considerando seus valores e concepções,
questionando esses pontos a todos momentos (IBERNÓN, 2011), possibilitando
reflexão, planejamento e execução sempre que necessário.
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O segundo sentido, baseia-se no horizonte formativo, admitindo que a
formação é um processo e não um evento isolado, não tem início nem fim, está
sempre em evolução e apesar de estarmos presos a conceitos instrucionistas, a
formação permanente tem característica de oposição a esse modelo (DEMO, 2011).
Abandonamos então a ideia da formação como simples atualização científica,
didática e pedagógica, que é necessária, mas não pode estar só, é preciso
descobrir, organizar, fundamentar, revisar e reconstruir teorias (IBERNÓN, 2011). É
inviável pensar que somente a prática da docência gere nos professores essa
capacidade, muitos professores formados por uma educação mais autoritária sofrem
para ensinar de maneira diferente do que aprenderam, podemos inferir que eles não
ensinam bem por não terem aprendido a aprender (DEMO,2011).
Não é possível esperar resultados diferentes se o processo é sempre o
mesmo, ainda mais no contexto escolar no qual os professores enfrentam a cada
ano crianças e adolescentes com características sempre diferentes. A diferença dos
estudantes de um ano para o outro é visível, isso deveria estimular o docente a
repensar o seu planejamento, avaliação, enfim todo o processo a todo momento.
O terceiro sentido vem ao encontro dessa mudança constante, sabendo que
a formação permanente tem como permanente a mudança (DEMO, 2011). Nessa
era em que a informação é encontrada com muita facilidade devemos ter
consciência que o trabalho do professor não pode ser apenas de transmissor de
informação, mas sim que se construa o conhecimento a partir das informações.
Nesse sentido o papel do professor é indispensável no processo de ensinoaprendizagem, pois só ele é capaz de transformar as informações em conhecimento,
possibilitando a reflexão sobre o que se lê, escuta ou assiste na internet,
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diferenciando assim o conhecimento científico das falsas informações que inundam
a internet.
O quarto sentido destaca a relação entre teoria e prática, é preciso saber
caminhar, ir e vir entre esses dois pontos, reconstruir a prática através da teoria e
vice-versa (DEMO,2011). Esse movimento evita o engessamento do professor em
sala de aula no qual o profissionalismo fica ausente em troca de práticas mecânicas
de reprodução, provocando uma alienação do docente que cria expectativas de
mudança sempre em pessoas fora das escolas, de especialistas ou das
mantenedoras (IBERNÓN, 2011). Ainda nessa perspectiva destaca-se a visão de
Novóa 1992 sobre esse processo de muita acumulação de conteúdo e pouca
reflexão.
A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos
ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica
sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade
pessoal. Por isso é tão importante investir a pessoa e dar um estatuto ao
saber da experiência. (NOVOA, 1992)

O quinto sentido refere-se ao saber pensar, pois quem sabe pensar mantém
o exercício, e consegue refletir e aprender com situações e problemas encontrados
dia a dia, rejeita argumentos de autoridade, produz autonomia para ensinar,
deixando de apenas reproduzir o dito no material didático, mas constrói alternativas
para ensinar e acaba com isso sempre aprendendo e evoluindo juntamente com
seus alunos. Além de tudo não se pensa sozinho, ou pelo menos se torna muito
mais difícil, a integração com outras mentes pensantes aumenta a produtividade e
reforça os laços entre as partes (DEMO, 2011).
O sexto sentido discute o desafio da liberdade de pensamento e intervenção,
com o objetivo de ressaltar o que se entende por autonomia, já que toda a
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sociedade humana é criada por concordâncias e conflitos de ideias que provocam
reflexões e avanços em todos os sentidos. Aqui então, discute-se o poder do
professor de convencer sem necessitar de autoritarismo para o mesmo (DEMO,
2011). Um professor com uma visão fechada no intrucionismo recai em
procedimentos mecânicos, na prática e na avaliação, impondo ao estudante
métodos, muitas vezes ultrapassados, não permitindo que se faça de outra maneira,
mesmo que correta, que não foi por ele exposta.
O sétimo e último sentido apontado por Demo (2011) discute a definição dos
meios e fins, caso que recai muito na ideia das novas tecnologias e métodos novos
aplicados em sala, estes não podem ser considerados fins, mas sim os meios.
Muitas vezes na empolgação de se utilizar uma nova tecnologia o objetivo central da
aula acaba mudando para somente o uso dessa tecnologia e o conteúdo a ser
ensinado é deixado de lado (DEMO, 2011). Seixas, Calabró e Souza 2017
completam a ideia de que as tecnologias não devem ser o fim e nem as únicas
maneiras de se ensinar.
[...] é preciso observar que uma atividade prática ou o uso de tecnologias
educacionais não carregam em si todos os conteúdos que se quer ensinar.
Estas aulas devem fazer parte de uma sequência didática que envolva
exposições teóricas, registros dos alunos e confrontações de ideias, que
levam à construção de conceitos pelos alunos. (SEIXAS, CALABRÓ E
SOUZA, 2017)

Com essas reflexões precisamos pensar sempre no ensino-aprendizagem
como um todo passando por todos os pontos como um ciclo em que se objetiva o
ensino, não somente o uso da tecnologia, os recursos didáticos, ou o saber das
práticas. O objetivo da escola, sua função social, é formar os cidadãos, incentivando
o pensamento crítico e a prática social.
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4.3 A NECESSIDADE DE NOVAS TECNOLOGIAS E METODOLOGIAS

Vimemos em um período de constantes mudanças tecnológicas, a todo
momento surgem novos celulares, se vê notícias de novos equipamentos
tecnológicos, a volta da corrida espacial encabeçada por empresas privadas, a
rápida evolução da medicina, enfim a impressão é que todos os ramos da sociedade
apresentam rápida e constante evolução, mas nas escolas vemos uma estagnação
da didática, ou então uma evolução muito mais tímida. Como vamos ensinar os
jovens a encarar um universo tecnológico ficando preso a metodologias e
ferramentas pedagógicas do século passado?
Com esse enfrentamento constante precisamos refletir em como usar as
tecnologias a nosso favor para ensinar e aprender com os nossos alunos. Para isso
é preciso que o professor aprenda a utilizar esses novos meios, e é possível inserir
essa proposta dentro das formações continuadas, aprendendo a consumir a
tecnologia e usá-la em nosso favor ensinando através dela.
A formação de professores, seja inicial ou continuada não pode ignorar
novos recursos no momento de planejar suas aulas, eles certamente ajudarão o
processo de ensino-aprendizagem o tornando mais moderno e eficiente. Existe a
real necessidade de se repensar a educação a partir de novas realidades
(MERCADO, 1999). Isso não significa que devemos apenas utilizar os recursos
digitais, mas incorporá-los nos planos de aula, de uma maneira que venham a somar
com os outros e que não se perca o objetivo de ensinar o conteúdo.
Os textos, os guias de atividades, os módulos, o debate, as
experiências, o computador, o giz, o quadro, etc. podem se constituir em
meios adequados se selecionados oportunamente. Sem uma definição
adequada de objetivos, acompanhada da "história" da população para a
qual se faz a proposta educativa e de suas condições sócio-culturais e
econômicas, é dificil discutir sobre qual é o melhor meio ou a melhor
metodologia a se utilizar. E quase certo que, na maior parte dos casos, um

55

56

sistema de "multimeios didáticos" aumentará a possibilidade de tornar a
tarefa mais eficiente (TRICÁRICO, 1989).

Os podcasts, assim como as mídias de vídeo disponíveis na internet podem
servir para o professor exemplificar suas aulas, atingindo os estudantes por um meio
diferente explorando outras aprendizagens através de linguagens diferentes. Da
mesma forma, o professor pode aprender com os podcasts, fazer uma aproximação
inicial com os conteúdos e relacionando com sua prática em sala de aula. A intenção
na aplicação do podcast é essa, fazer com que o professor interaja com essa mídia
que se tornou popular nos últimos anos e consiga aprender com ela e incentivar o
seu uso em sala.
Cabe ressaltar que o uso do podcast de forma isolada não constitui uma
formação continuada completa, pois são necessárias: a pesquisa, a reflexão
pedagógica e o debate entre os pares para (re)construir o ensinar e aprender na
escola. Também deve-se ficar atento para que não se caia na falsa sensação de que
essa ou qualquer outra nova tecnologia será a solução para todos os problemas da
educação, isso pode gerar muita frustração nos professores que por sua dedicação
excessiva a uma tecnologia esquecem de todo e resto, prejudicando o processo de
ensino-aprendizagem.
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5 PODCAST

A história do Podcast é recente e ainda existe poucos relatos sobre sua
trajetória e as ligações que esse meio tecnológico pode ter com a educação, os
estudos que trazem à tona o tema podcast e sua história são sintéticos, sem muito
aprofundamento, gerando uma lacuna entre a história do podcast e sua
predisposição para a função educacional. Vamos trazer uma análise sobe a história
do podcast, sua atuação educacional e a otimização do tempo que é favorecida por
esses streamings de áudio.

5.1 HISTÓRIA DO PODCAST

Devido ao seu caráter de mídia digital a maioria das fontes de dados sobre
ele advém de documentos on-line. Poucas são as publicações, artigos acadêmicos,
que trabalhem com esse tema e existe uma recorrência em usar apenas fatos
pontuais para contar essa história.
“A origem do podcast associa-se ao blog, marcando uma relação entre
essas tecnologias, as quais se mantêm próximas até os dias de hoje. Por essa
razão, é sensato afirmar que a etapa primordial da história do podcast é constituída
pelo início do blog” (FREIRE, 2017). Os blogs tinham um público atuante no final da
década de 90 e início dos anos 2000, tanto na produção quanto no consumo desse
conteúdo, a possibilidade de as pessoas exporem suas opiniões através da internet
e alcançarem várias pessoas pelo mundo era muito atrativa. Essa característica
trouxe aos blogs um caráter de informalidade, um aglomerado de comentários e
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opiniões que nem sempre remetem a verdade, mesmo assim existem muitos blogs
que são tão confiáveis quanto fontes jornalísticas renomadas. Como uma ferramenta
dos blogs surge o audioblog, tecnologia que era usada para disponibilizar ao leitor
dos blogs um formato de áudio sobre os assuntos tratados no próprio blog. Até esse
momento a distribuição de conteúdo era reservada a textos devido a limitação no
sistema RSS3.
Para ouvir o áudio em seu computador pessoal o ouvinte teria que realizar o
download do áudio em formato mp3 e reproduzi-lo em um player (tocador)
compatível. Em meados de 2003, o programador norte americano Dave Winer e seu
colega Adam Cury, que já haviam participado da elaboração do conceito de
audioblog, começam articular maneiras de se distribuir os conteúdos gravados no
formato mp34 em feeds5, foi criado um enclosure – função de incorporação de
arquivos de áudio digital – o que possibilitaria a entrada de arquivos mp3 nos RSS
(FREIRE, 2017). A ideia ganha força em 2004, com a chegada de vários serviços
promissores, como: iPodderX, Ipodder e Castpodder, muitos desses tiveram que ter
seus nomes alterados devido a marca Ipod já pertencer a Apple (POLITI e ROSA,
2019).
Até esse momento não era usado o termo podcast, essa expressão só foi
aparecer pela primeira vez em um artigo do jornal inglês “The Gardian” pelo
jornalista Ben Hammersley, em fevereiro de 2004. Nesse mesmo ano Cury,
RSS é a sigla em inglês para Rich Site Summary ou Really Simple Syndication, ou seja, uma forma
simplificada de apresentar o conteúdo de um site. Um documento RSS é feito na linguagem XML e
geralmente exibe o grande volume de informações existente em uma página na internet de forma
resumida. Pela característica de alimentar de notícias, os documentos RSS também são chamados
de Feeds (RUBINO, 2006).
4 mp3 é um formato de arquivo de áudio compacto e com boa qualidade, a sigla deriva da extensão
de arquivo MPEG Layer-3.
5 A palavra feed no universo das redes sociais representa o ciclo de postagens que chega até o
consumidor. Sua tradução literal do inglês significa “alimentar”.
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conhecido hoje como o pai dessa tecnologia lançava seu primeiro podcast, o Daily
Source Code. Já no ano seguinte a palavra podcast foi eleita a palavra do ano pelo
dicionário New Oxford American. (FREIRE apud FOSCHINI E TADDEI, 2017).
Através da ferramenta Google Trends podemos ter uma noção da popularidade da
palavra podcast ao longo dos anos.
Gráfico 1: Popularidade da palavra podcast

Fonte: (Google, 2019)

A gráfico 1 mostra um gráfico que mostra a procura pela palavra podcast na
ferramenta de pesquisa do Google, colocando o período com a maior procura com o
índice 100 e os demais indicadores seguem essa proporção. A popularidade da
palavra podcast em buscas Google começa discretamente em 2004 tendo um
aumento já em 2006, quando a Apple agrega os podcast ao Itunes. A maior
incidência em procura por essa palavra ocorreu nos anos de 2018 e 2019. O que
pode ser explicado pela incorporação dos podcasts pela Google, com a criação do
Google Podcast, e o Spotfy que começa a abrigar os podcast a partir de 2018
(POLITI e ROSA, 2019).
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A palavra podcast, é a junção das palavras Ipod, em referência ao tocador
de áudio mais conhecido na época, e a palavra broadcasting (radiodifusão) que
exprime a transmissão e difusão de áudio (AGUIAR, 2014).

5.2 PODCAST EDUCACIONAL

Com a popularização da internet o professor entra em um período em que o
uso de recursos da web 2.06 se tornam mais corriqueiros para sua vida e
principalmente para seus alunos. Para não cair em um ambiente desestimulador, os
professores, precisam se apropriar desses conceitos tecnológicos e aplicá-los da
melhor forma em suas aulas. Quando as aulas tradicionais não têm o alcance
esperado, muito pelo fato de o professor agir nesses casos como detentor do
conhecimento e fazer dos alunos apenas um receptor deste, é preciso utilizar de
táticas que possibilitem uma voz ativa ao aluno durante o processo ensinoaprendizagem. Atividades simples que podem ser desenvolvidas dentro da própria
sala e com poucos recursos, sempre estimulando o debate entre os estudantes, mas
seguem, na maioria das vezes, presas no ambiente escolar. Na tentativa de
possibilitar ao estudante espaços e tempos diferentes, dos comuns a escola, pode
ser utilizada a tecnologia da web 2.0, que possibilita uma interação dinâmica e
quase instantânea na transmissão de informação através da internet. Vários
recursos como, as plataformas moodle e google classroon oferecem um serviço
mais formal visando essa dinâmica de educação a distância, mas os blogs, wiks e
Web 2.0 é um termo usado para definir recursos da internet onde o usuário pode criar, interagir e/ou
modificar o conteúdo. Nessa definição se enquadram as redes sociais, blogs, podcast e outros sites e
aplicativos com o mesmo objetivo. (CAMBRIDGE DICTIONARY, 2021)
6
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podcasts também oferecem de forma mais dinâmica a possibilidade de troca de
informações através da rede de computadores. A comunicação social através de
meios virtuais já é intrínseca a nossa sociedade, por isso deve-se estimular que as
escolas também acendam para essa tecnologia.
Como indicam diversos autores, a Internet é sobretudo um
lugar de hibridismo e nomadismo. O hibridismo comporta uma
dimensão de articulação entre o local e o global. Ligado à rede, o
indivíduo faz intervir tanto a sua inserção local como a sua pertença
global. Daí o facto de se falar em globalização (intervimos no global a
partir da nossa representação local). Além disso, a Internet potencia
um outro hibridismo ao nível da linguagem ao acolher
simultaneamente a escrita, a imagem, o som e o vídeo, unidos por
múltiplas referências (links), ou seja, ao constituir um hipermedia.
(PONTE, 2002)

O Podcast entra nessa dinâmica de transmissão de informação, como uma
forma de linguagem que se aproxima muito da que o aluno presencia fora da sala de
aula. Esse recurso pode aproximar as relações entre professor e aluno ou entre
alunos, pois através do interlocutor o conteúdo é transmitido e compartilhado entre
os pares, gerando debates e intervenções através de chats disponíveis nos sites ou
agregadores que abrigam os podcasts. Através de editores como o Audacity7, é
possível que qualquer pessoa consiga produzir e editar seu próprio podcast. O
professor pode utilizar disso para que suas aulas rompam as paredes da sala de
aula e consiga atingir o aluno a qualquer momento e em qualquer lugar.

5.3

PORQUE O PODCAST

Audacity é um aplicativo de licença gratuita que permite ao usuário gravar e editar áudios disponível
em: https://www.audacityteam.org/download/
7
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Ao refletir sobre as novas tecnologias e linguagens buscou-se uma em que o
professor pudesse ser inserido como produtor de conteúdo e ao mesmo tempo
consumidor dele. As mídias de vídeo como é o caso do Youtube vem sofrendo uma
queda na sua procura devido a atenção requerer dois sentidos para ser eficiente, a
visão e a audição. No caso dos podcasts só um desses é necessário, sem nenhum
recurso visual o consumidor do podcast pode realizar outras tarefas enquanto ouve
os episódios.
Não é à toa que a crescente procura pelos podcast se torna cada vez mais
intensa. Muitos programas de TV como telejornais, programas de esporte, humor
entre outros adotaram versões dessa mídia. Nos podcasts é explorado o estilo de
aprendizagem auditivo em que os indivíduos “aprendem pela audição, gostam de ser
providos por instruções faladas. Preferem discussões e diálogos e solucionar
problemas por meio de falas. Além disso, são facilmente distraídos por sons e
preferem aprender com boa utilização da comunicação oral” (SCHMIDT E
DOMINGUES, 2016).
Outra condição que nos leva ao podcast como alternativa é que o professor
acaba trabalhando demais, devido à baixa remuneração (ministrando aula manhã,
tarde e noite) não encontrando assim tempo de qualidade para consumir cultura, se
inteirar das notícias e para o estudo, dificultando o processo de formação
permanente. As tecnologias educacionais, as novas linguagens, permitem à esse
professor tão atarefado momentos para reanimar esse profissional muitas vezes já
desanimado e sem perspectivas de evolução profissional (DEMO, 2011).
Além disso, os podcasts se apresentam como uma das TICs com grande
potencial para o ensino nos próximos anos. O professor precisa ser capaz de utilizar
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as TICs no seu cotidiano de trabalho e outras práticas sociais, o podcast aparece
como uma tecnologia que proporciona uma aprendizagem em um ambiente informal,
fora da sala de aula. Um curso de formação continuada que ofereça a utilização e o
aprendizado sobre as tecnologias educacionais incentiva seu uso em complemento
ao processo de ensino-aprendizagem (PONTE, 2002).
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6 METODOLOGIA

Nosso trabalho está dividido nas seguintes etapas: Revisão bibliográfica:
investigação sobre as necessidades do ensino de ciências e formação continuada
de professores; Criação de podcasts: confecção e aplicação de podcasts; Aplicação
de questionário: confecção e aplicação de questionário; Análise do questionário e;
Análise da plataforma de streaming: colheita das informações da plataforma de
streaming e análise dos dados disponibilizados pela plataforma. O quadro 3, mostra
o desenvolvimento da pesquisa e as etapas realizadas por período.
Quadro 3: disposição das etapas da pesquisa disposição das etapas da pesquisa
Período
Atividades
Revisão
bibliográfica
Criação
de
podcasts
Aplicação de
questionário
Análise
do
questionário
Análise
da
plataforma de
streaming

2019

1º trimestre
de 2020

2º trimestre
de 2020

3º trimestre
de 2020

4º trimestre
de 2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fonte: (Autoria própria)

A pesquisa atinge um grupo de professores de ciências dispostos a escutar
uma série de podcasts, respondendo um questionário antes e/ou durante a escuta.
Buscamos atingir os professores da rede pública do ensino fundamental no estado
do Paraná, e algumas instituições privadas de ensino através de correio eletrônico,
redes sociais e grupos de mensagens. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética
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da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), através da plataforma
Brasil, com o número do parecer: 3.708.0138.
Os dados obtidos foram organizados com o objetivo de analisar quais são as
eficiências e deficiências no ensino de ciências através da opinião dos próprios
docentes. Mesmo partido de respostas totalmente subjetivas sobre o tema é
possível traçar uma análise de discurso através das respostas dos professores. Para
isso utiliza-se como referência a análise de conteúdo de Laurence Bardin (1977).
Segundo a autora o analista, ao ver a pesquisa, precisa verificar além das respostas
propriamente ditas, mas se atentar aos detalhes escondidos nas entrelinhas, nas
palavras da autora
a tentativa do analista é dupla: compreender o sentido da comunicação
(como se fosse o receptor normal) , mas também e principalmente desviar o
olhar para uma outra significação, uma outra mensagem entrevista através
ou ao lado da mensagem primeira. A leitura efectuada pelo analista, do
conteúdo das comunicações não é, ou não é unicamente, uma leitura < à
letra>, mas antes o realçar de um sentido que se em segundo plano. Não se
trata de atravessar significantes para atingir significados, à semelhança da
decifração normal, mas atingir através de significantes ou de significados
(manipulados) , Outros <significados> de natureza psicológica, sociológica,
política, histórica, etc. (BARDIN, 2011)

A análise de conteúdo produzida por meio de questionário avaliará questões
abertas e fechadas. As abertas produziram um material qualitativo e as fechadas,
dados quantitativos, que a própria plataforma já faz uma pré tabulação produzindo
tabelas e gráficos. Segundo Bardin, o importante na análise de conteúdo é a
inferência feita pelo analista, recorrendo a conhecimentos específicos das condições
de produção e da natureza do material analisado. Esta inferência recorre aos
indicadores produzidos, sejam eles qualitativos ou quantitativos (BARDIN, 2011).

8

O parecer completo do Comitê de Ética e Pesquisa está no anexo A desse documento.
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Na primeira etapa da pesquisa foi realizada uma pesquisa exploratória de
levantamento, com o objetivo de traçar um perfil geral dos participantes da pesquisa
(GIL, 2008). Foi analisado o perfil pessoal, profissional e acadêmico dos
participantes da pesquisa. Essa etapa cumpre a função de selecionar os
participantes segundo a sua área de atuação, pois não adianta entrevistar indivíduos
atuantes em outras áreas ou professores de outras disciplinas.
Na segunda etapa do questionário foram feitos alguns questionamentos
sobre o entendimento, do professor participante, a respeito da física: seu objeto de
estudo, noções sobre a energia e seus tipos; a respeito da BNCC e as mudanças
provocadas no ensino de Ciências por este documento. Por fim é questionado se o
participante tem interesse em escutar uma sequência de episódios do nosso
podcast. Demostrando interesse em escutar, o participante fará parte do grupo que
ouvirá o podcast, se o interesse for negativo, o participante fará parte de um grupo
de controle.
Após o sinal de positivo do participante, este recebeu uma sequência com
seis episódios do podcast, que aborda a definição de Ciência, de Física e de ensino
de Ciência, bem como estratégias de como abordar os conteúdos privilegiando uma
aprendizagem significativa, os conceitos de energia de forma bem abstrata, as
diferentes manifestações da energia e a conservação da energia. Para escutar os
episódios foi reservado um tempo entre uma e quatro semanas, para que o
participante da pesquisa consiga absorver e se apropriar dos conteúdos e
porventura até aplicá-los com seus alunos.
A fim de estabelecer parâmetros para a análise dos conteúdos levantou-se
através do questionário as seguintes hipóteses, para servirem de apoio a análise e
66

67

elaboração dos indicadores que fundamentarão a discussão final (BARDIN, 2011).
As hipóteses para a análise são: a) Os professores de ciências não possuem
conhecimento sobre a Física escolar que devem ensinar em todos os anos do
Ensino Fundamental. b) O conhecimento sobre Energia dos professores é nebuloso
e com falhas conceituais. c) Os professores, geralmente, participam de cursos de
formação continuada em suas instituições de ensino. Sobre essas hipóteses que a
análise do conteúdo irá trabalhar, buscando inferências nas falas dos participantes
que evidenciam, comprovando ou descartando essas suposições.
Ao disponibilizar o produto educacional, podcast Fisciencia, na plataforma
Spotify foi gerada uma página de acompanhamento para desenvolvedores de
conteúdo. Esse acompanhamento consiste em dados referentes a quantidade de
cliques nos episódios, tempo de retenção dos usuários com dias e horários que o
podcast foi buscado na plataforma. Ela também informa ao desenvolvedor de
conteúdo um perfil dos usuários, com idade, sexo e localização geográfica a partir
dos dados fornecidos pelo próprio usuário ao aceitar os termos de uso. Nossa
pesquisa utilizará esses dados, buscando fazer uma análise sobre qual o grau de
retenção dos usuários aos episódios, o nível de envolvimento com a proposta e até
mesmo a aceitação dessa mídia pelos professores participantes, quando se
entrelaça os dados do questionário e os dados fornecidos pela plataforma de
streaming.
Paralelamente foi realizada uma análise bibliográfica dos documentos
oficiais que norteiam o ensino no estado do Paraná e no País, como as diretrizes
curriculares estaduais para o ensino de ciências, o programa nacional do livro
didático e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino fundamental,
assim podemos confrontar os dados obtidos para poder apontar possíveis melhorias
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no ensino. Durante a pesquisa o professor também será questionado sobre a
possibilidade do uso de podcast como auxílio no ensino de ciências nas diferentes
frentes da ciência, e principalmente no ensino de energia, visto que este é um
conteúdo recorrente em todas as séries do ensino fundamental.
O Podcast FisCiencia foi disponibilizado por um site de armazenamento de
podcasts chamado Megafono9, esse site possibilita a integração de plataformas de
streaming de áudio como o Spotify e o Deezer. As postagens de todos os episódios
ocorreram no mesmo dia, 14 de fevereiro de 2020, mas como as plataformas
demoram a receber e validar os episódios alguns episódios ficaram defasados em
um dia. Após a postagens dos episódios, foi disponibilizado um link para a pesquisa
na plataforma Google Forms, já validada pelo Comitê de Ética da UTFPR. A
pesquisa é composta de perguntas, entre abertas e fechadas as quais também
iremos discutir na seção de resultados. Também será feita uma análise a partir dos
dados fornecidos pela plataforma Spotify, na qual está presente dados como o
tempo de interação dos ouvintes, a quantidade de acessos aos episódios e quantos
ouvintes tivemos em cada episódio.

9

https://www.megafono.host/

68

69

7 ANÁLISE DOS RESULTADOS POR EPISÓDIO

Discute-se nessa sessão a análise de cada episódio do nosso Podcast,
vamos analisar a quantidade de ouvintes do podcast bem como o período que os
acessos aconteceram, a quantidade de acessos comparado a permanência dos
ouvintes e a retenção dos ouvintes em cada episódio.
A nomenclatura utilizada pelo Spotify para a análise envolve três termos:
starts, streams e listeners. Starts corresponde a quantidades de acessos que o
podcast teve no período selecionado, independente se foi o mesmo endereço de IP
ou endereços distintos, então temos que ressaltar que uma mesma pessoa pode ter
tentado acesso mais de uma vez ao episódio. Streams significa, segundo a
plataforma, que o usuário ficou logado no episódio, executando o áudio por mais de
60 segundos, novamente reforçamos que o mesmo endereço pode ter acessado
mais de uma vez o mesmo episódio aumentando a contagem. Listerners é como a
tradução literal sugere, a quantidade de ouvintes que o podcast teve, desta vez é
contabilizada apenas uma vez para cada conta de usuário na plataforma, ou seja,
informa o número de pessoas que acessaram e escutaram o podcast. E como o
podcast é interpretado como uma página geradora de conteúdo, o Spotify também
oferece a nomenclatura followers que representa o número de seguidores do
podcast dentro da plataforma.
O podcast FisCiencia apresentou entre o período de 14 de fevereiro de 2020
e 16 de junho de 2020 um total de 107 starts, número até expressivo devido a
divulgação ocorrer sem nenhum apoio publicitário, somente através de contatos via
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aplicativos de mensagens e divulgação por e-mail. Desses, 70 apresentaram uma
retenção maior que um minuto aos episódios, como informado na figura 3. Podemos
observar também que 49 pessoas diferentes tiveram acesso ao conteúdo e dessas
10 se tornaram seguidoras da página.
Figura 3: audiência geral do podcast FisCiencia

Fonte: (SPOTIFY, 2020)

10

O período que o podcast foi analisado, foi um período complicado, em meio
a uma pandemia global, que se alastrou por todo o país provocando isolamento
social. Isso dificultou a interação das pessoas com o conteúdo, como também
dificultou a divulgação do material nas escolas da região, que também seria feito
presencialmente. Considerando esse fator, tivemos um bom número de acessos ao
conteúdo proposto, atingindo os professores de ciências do ensino fundamental.
No gráfico 2 é possível observar a quantidade de starts comparada a
quantidade de streams, a partir de um gráfico fornecido pela plataforma em função
do tempo. É percebível que o período inicial, até meados de março apresentou uma
As imagens foram retiradas do site: https://podcasters.spotify.com/ com acesso exclusivo ao criador
do conteúdo, os printscreens foram feitos no dia 16/06/2020 e representam a audiência do podcast
FisCiencia até esse dia.
10
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constante de acessos e retenções, nesse período as atividades presenciais ocorriam
normalmente e a divulgação estava acontecendo como o planejado, a partir disso
houve uma diminuição na quantidade de acessos chegando a zero por quase todo o
mês de maio. Com um reforço na divulgação os acessos voltaram a aumentar, e
devido ao maior interesse das pessoas em conteúdo de áudio houve também uma
maior retenção dos ouvintes.
Gráfico 2: Relação entre starts e streams do podcast FisCiencia

Fonte: (SPOTIFY, 2020)

Como mencionado anteriormente, a quantidade de starts e streams não é
capaz de identificar a quantidade de ouvintes distintos, pois uma mesma pessoa
pode acessar aos episódios mais de uma vez ou a mais de um episódio em
momentos diferentes. Isso pode representar um número maior de acessos e
retenções comparado ao número de ouvintes, mesmo assim o número de streams,
retenções, aos episódios chega a 70. Mostrando que os conteúdos expostos por
meio de podcast estão começando a serem mais aceitos entre os professores que
buscam informação sobre formação continuada e assuntos relacionados ao seu
trabalho.
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A quantidade de ouvintes diferentes expostos ao conteúdo segue a mesma
tendência da quantidade de starts, com muitos acessos nos primeiros dias, até
meados de março, quando se iniciou o processo de isolamento social. Durante o
mês de abril, houve um resquício de acessos distintos, mas chegando a zero
durante quase um mês. Com uma divulgação mais intensa os acessos voltaram a
ocorrer no último período. Aqui cabe uma ressalva, a divulgação de um podcast no
meio educacional ainda enfrenta um preconceito pelos professores, que ainda
preferem atividades presenciais de formação, por esse motivo a divulgação deve ser
constante e persistente. Em períodos em que a divulgação não foi atuante teve uma
redução significativa nos acessos, o que reduziu o número de ouvintes, como pode
ser observado no gráfico 3.
Gráfico 3: Gráfico dos listeners do podcast FisCiencia

Fonte: (SPOTIFY, 2020)

A quantidade de seguidores (followers) do podcast teve uma crescente, no
primeiro e último mês de análise, mas se manteve constante no período
intermediário. Mesmo existindo novos acessos e retenções de ouvintes nesse
período, nenhum se motivou a se inscrever na página do podcast como ouvinte.
Ponte (2002) destaca que os usuários da internet não são meros consumidores de
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informação, mas seres que procuram através da rede um local que lhe seja familiar,
buscam identidade e pertencimento a um ou mais grupos. Assim, mesmo que os
listeners (ouvintes) do nosso podcast não sejam exatamente alvos da pesquisa eles
devem se sentir parte de algum universo da educação ou relação direta com os
pesquisadores.
Gráfico 4: Quantidade de Followers do podcast FisCiencia

Fonte: (SPOTIFY, 2020)

Um fator que chama a atenção entre as estatísticas apresentadas é idade
dos ouvintes. A maioria deles, 43%, situa-se na faixa etária entre 36 e 44 anos,
como mostra a figura 8, seguida da faixa entre 28 e 34 anos. A justificativa para
esses valores serem os mais altos se deve ao fato de que a idade média dos
professores de ciências, atuantes no ensino fundamental, está nessa faixa. Através
da proporcionalidade de gênero, é possível identificar também que o podcast foi
mais escutado por pessoas do sexo masculino comparado com o sexo feminino na
faixa entre 36 e 44 anos, mas se inverte na faixa de 28 e 34. As informações sobre
gênero e idade serão mais exploradas nos dados fornecidos pela pesquisa no
Google Forms.
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Gráfico 5: Gráfico da distribuição por faixa etária dos ouvintes do podcast FisCiencia

Fonte: (Spotify, 2020)

A seguir será analisado o desempenho de cada episódio individualmente,
para que possamos compreender quais foram os episódios que tiveram maior êxito
na quantidade de acesso e na retenção dos ouvintes. Cada episódio apresenta
características próprias que vão desde o título até a forma com que o conteúdo foi
explorado, mostrando assim qual deles foi mais bem aceito pelos consumidores
desse conteúdo.

7.1 EPISÓDIO 1

A primeira observação a ser feita nos episódios é com relação ao título,
muitos ouvintes de mídias digitais despertam seu interesse inicial pelos conteúdos
dispostos na internet através do título que eles apresentam. Foi observado, através
dos títulos dos episódios do podcast, que quanto mais atrativo o título do episódio
mais ouvintes são induzidos a iniciar, fazer o start, do episódio. Todos os nossos
episódios começam com um indicativo do número do episódio, exemplo: Ep. 1, Ep. 2
etc., seguido do assunto que o episódio aborda. O primeiro episódio da série de seis
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episódios trás o título “Introdução a Física na BNCC-EF11”, sendo o episódio com
maior número de acessos. Apesar de ser o primeiro episódio ele não fica mais
evidente na lista da plataforma, pelo contrário, ele é colocado no final da lista, pois
esta fica organizada em ordem cronológica decrescente, mostrando primeiro o
último episódio postado. Este fato mostra a importância do título do episódio para
atrair os ouvintes para o conteúdo apresentado.
O primeiro episódio um teve, entre o período de 14 de fevereiro de 2020 e
16 de junho de 2020, um total de 30 starts, 23 streams e 23 listeners. Isso significa
que houve 30 cliques no episódio, desses 30 cliques, 23 tiveram uma retenção maior
que um minuto e 23 pessoas diferentes ouviram o episódio. A figura 4 mostra o
layout do episódio com seu título e as informações citadas, bem como a data de
postagem, 14 de fevereiro de 2020 e a duração do episódio que foi de 19 minutos e
23 segundos.
Figura 4: Aspectos gerais do episódio 1 do FisCiencia

Fonte: (Spotify, 2020)

Esse episódio, como um dos mais acessados, teve uma boa quantidade de
starts e streams. Mesmo assim apresenta uma média, nos períodos de acesso
11

BNCC – EF: Base Nacional Comum Curricular – Ensino Fundamental
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constante, de um acesso por dia, com retenção similar. A diferença entre a
quantidade de starts e streams é de aproximadamente 23%, comparando 30 starts e
23 streams, mas a diferença entre a quantidade de streams comparada à de
listeners é zero, isso demostra que as pessoas que tiveram uma retenção no
episódio de mais de um minuto, são pessoas diferentes, fazendo desse episódio o
mais ouvido entre os seis. O gráfico 6, retrata exatamente essa constante na
quantidade de acessos ao episódio.
Gráfico 6: Relação Starts e streams do podcast FisCiencia.

Fonte: (Spotify, 2020)

A quantidade de ouvintes diferentes, os listeners, é a mais constante entre
os episódios, mostrando uma preferência dos ouvintes no primeiro episódio da série.
Podemos levantar algumas hipóteses sobre essa quantidade de ouvintes. Por se
tratar do primeiro episódio as pessoas que buscam continuidade preferem sempre o
primeiro. O título do episódio também é atrativo, “Introdução a Física na BNCC-EF”,
demostrando curiosidade sobre como o assunto será tratado os consumidores de
podcast são muito atraídos pelos títulos.
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Gráfico 7: Listeners do episódio 1 do FisCiencia

Fonte: (Spotify, 2020)

Outro fator que influencia na obtenção novos ouvintes e na retenção deles é
a introdução do podcast, os primeiros segundos parecem ser cruciais para que o
ouvinte seja preso pelo conteúdo. No gráfico 8, podemos observar que cerca da
metade dos starts ao episódio é encerrada por volta de 2 mim. Esse abandono pode
ser caracterizado por diversos fenômenos, um deles é o fato de a pessoa ter a
intenção de escutar, mas acaba deixando para depois. O contador de starts mesmo
assim contabiliza, mas o episódio é encerrado em poucos segundos. Nos apoiando
nas informações anteriores, podemos afirmar que dos 30 starts dados ao episódio,
43% foram até os últimos segundos. Ou seja, 13 ouvintes mantiveram a audiência,
de um total de 23 pessoas diferentes que ouviram o episódio.

77

78

Gráfico 8: Retenção do ouvinte no episódio 1 do FisCiencia

Fonte: (Spotify, 2020)

7.2 EPISÓDIO 2

O episódio 2, tem como título “A energia no Ensino de ciência”. Esse
episódio é todo dedicado ao tratamento de energia no Ensino Fundamental. No
período de 14 de fevereiro de 2020 a 16 de junho de 2020 teve um total de 14 starts,
9 streams e 9 listeners, como mostra a figura 13. Os números são mais modestos
quando comparados com o episódio 1, mas a quantidade de retenções maiores que
1 minuto e a quantidade de ouvintes apresenta a mesma característica, em ambos
os casos a quantidade é a mesma. A figura 5, mostra um panorama geral do
episódio.

78

79

Figura 5: Aspectos gerais do episódio 2 do FisCiencia

Fonte: (Spotify, 2020)

A quantidade de starts e streams desse episódio apresenta uma
característica que mostra pouca diferença entre os dois dados, que na maioria das
vezes se iguala, destoando apenas em alguns momentos. O destaque é para o dia
19 de março, mais de um mês da sua publicação e nas vésperas de serem
suspensas as atividades nas escolas, onde o episódio obteve um pico de 4 acessos
no mesmo dia, com 2 retenções maiores que 1 minuto. Também é notável que a
primeira retenção ocorreu no dia 12 de março tendo apenas um start antes desse
período.
Gráfico 9: retenção do ouvinte no episódio 2 do FisCiencia

Fonte: (Spotify, 2020)
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No gráfico 10 encontramos a quantidade de listeners do episódio em função
do tempo. Um padrão apresentado na quantidade de listeners dos episódios é o
período de aproximadamente um mês entre o final de abril e maio, época em que as
pessoas estão muito preocupadas com a situação da pandemia no país.
Comparando o número de pessoas distintas que ouviram o episódio 2 com o mesmo
dado do episódio 1 percebemos que a procura por esse episódio é bem menor, o
que pode ser aliado ao título do episódio, que pode não ter chamado tanta atenção
com o primeiro.
Gráfico 10: Listeners do episódio 2 do FisCiencia

Fonte: (Spotify,2020)

A retenção desse episódio, como mostra o gráfico 11, está na faixa de 75%,
considerando a média da terceira parte, notando um abandono do conteúdo nos
últimos segundos. Isso pode acontecer devido a dinâmica do usuário que ao se
aproximar do fim do episódio prefere encerrar a mídia antes que ela acabe. Esse é
um fator recorrente na maioria dos episódios. De todos os 14 starts ao episódio,
63% se mantiveram constantes em todo o período, considerando que são 9 usuários
distintos, podemos considerar que todos consumiram o episódio por completo.
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Gráfico 11: Retenção dos ouvintes no episódio 2 do FisCiencia

Fonte: (Spotify, 2020)

7.3 EPISÓDIO 3

O episódio 3 foi intitulado como “O calor no ensino de ciências - 7º ano”. Esse
episódio é dedicado aos conteúdos abordados no 7º ano do ensino fundamental
dentro do componente-área Ciências e na unidade temática Matéria e energia. O
título do episódio é bem direto ao tema, mas o fato de apresentar o ano/série em
que é trabalhado o conteúdo não teve muita procura como poderemos observar na
figura 17. Esse episódio teve 9 starts, 8 streamings e 5 listeners.
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Figura 6: Aspectos gerais do episódio 3 do FisCiencia
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Fonte: (Spotify, 2020)

Esse foi um dos episódios com a menor procura, o gráfico de starts e
streamings, presente no gráfico 12, mostra que a procura aconteceu em meados de
março, quando a divulgação estava acontecendo com mais intensidade, depois
desse período poucos ouvintes mostraram interesse pelo episódio.
Gráfico 12: Relação starts e streams do episódio 3 do FisCiencia

Fonte: (Spotify, 2020)

A quantidade de ouvintes distintos desse episódio pode ser interpretada pela
baixa atração causada pelo título, que traz o nome do ano/série em que é
trabalhado. Aquele professor que não é habituado a trabalhar com essa determinada
série, não se sentirá atraído a escutar o episódio. Por esse motivo é observado no
gráfico 13 que apenas um ouvinte distinto por dia apreciou o episódio.
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Gráfico 13: Listeners do episódio 3 do FisCiencia

Fonte: (Spotify,2020)

A gráfico 14, que mostra a retenção no episódio mostra que 25% dos
usuários ouviram o episódio até o fim. Considerando que houve 8 streamings,
podemos afirmar que 2 usuários aproveitaram as informações desse episódio
acompanhando até os últimos segundos.
Gráfico 14: Retenção do ouvinte no episódio 3 do FisCiencia

Fonte: (Spotify, 2020)
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7.4 EPISÓDIO 4

O episódio foi intitulado como “Máquinas simples e térmicas/ energia
elétrica”, esse episódio teve um total de 16, starts 8, streams e 9 listeners, ver figura
7. Podemos considerar que este episódio se encontra na média em relação a esses
números, que são muito parecidos com o episódio 2.
Figura 7: Aspectos gerais do episódio 4 do FisCiencia

Fonte: (Spotify, 2020)

Como já citado, esse episódio se encontra na média de audiência, com
valores muito parecidos com o episódio 2 e 5, isso faz com o gráfico apresentado de
starts e streamings, apresentado no gráfico 15 apresente um formato muito
parecido, com os picos em datas próximas desses dois episódios.
Gráfico 15: Relação starts e streams do episódio 4 do FisCiencia

Fonte: (Spotify, 2020)
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O gráfico da quantidade de ouvintes, mostrado no gráfico 16, tem um
formato parecido com o de starts e streaming, evidenciando que os streams
realizados foram feitos por usuários diferentes. Nesse caso em específico podemos
chegar à conclusão de que os ouvintes ouviram o episódio em um dia apenas, não
interrompendo o episódio deixando para escutar em um dia diferente.
Gráfico 16: Listeners do episódio 4 do FisCiencia

Fonte: (Spotify,2020)

A retenção no episódio foi de 60% até os últimos segundos, número que
também se aproxima da quantidade de ouvintes dos episódios 2 e 5, portanto
podemos observar que 4 pessoas diferentes ouviram este e esses outros episódios
até o fim. Um dado importante de se observar no gráfico 17 é que não há abandono
de conteúdo nos primeiros instantes do episódio e sim um pico entre os instantes 3
min. e 4 min., provavelmente pode ter ocorrido que algumas pessoas decidiram
iniciar o episódio nesse intervalo de tempo, provavelmente procurando um
desenvolvimento sobre o conteúdo abordado abandonando a apresentação do
episódio.
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Gráfico 17: Retenção do ouvinte no episódio 4 do FisCiencia

Fonte: (Spotify, 2020)

7.5 EPISÓDIO 5

O episódio 5 recebe o título “estrutura da matéria, luz e ondas
eletromagnéticas”, nesse episódio são explorados os conteúdos presentes no 9º ano
do ensino fundamental, apresenta um título robusto, mas ao mesmo tempo simples
que pode gerar uma atração do usuário de podcast. A figura 8 mostra que o episódio
5 pertence a média com 11 starts, 8 streams e 9 listeners.
Figura 8: Aspectos gerais do episódio 5 do FisCiencia

Fonte: (Spotify, 2020)
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A diferença desse episódio para os demais nessa faixa de ouvintes é que já
existe uma procura nos primeiros dias e que a procura volta a acontecer com mais
intensidade em meados de março, e uma baixa procura no último terço do período
da análise. Mas, no geral, apresenta um comportamento parecido com os outros
episódios.
Gráfico 18: Relação starts e streams do episódio 5 do FisCiencia

Fonte: (Spotify, 2020)

Como já afirmado o episódio 5 apresenta um comportamento parecido com
outros episódios, no gráfico 19, que apresenta a quantidade de ouvintes em função
do tempo também é observada uma concentração maior em meados de março.
Gráfico 19: Listeners do episódio 5 do FisCiencia

Fonte: (Spotify,2020)

Esse episódio também destoa na sua retenção, que é a mais baixa em
número de ouvintes, entre os episódios, com 38% de retenção e 8 streams,
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podemos contabilizar um total de apenas 2 ouvintes em todo o episódio. Tendo a
maior parte do tempo apenas 25%, o que significa que alguns ouvintes “pularam” um
trecho do episódio indo já para o final.
Gráfico 20: Retenção do ouvinte no episódio 5 do FisCiencia

Fonte: (Spotify, 2020)

7.6 EPISÓDIO 6

O episódio 6 leva o título “A aprendizagem significativa e os conteúdos de
matéria e energia”, atrás apenas do episódio 1, esse episódio apresenta 27 starts,
14 streams e 19 listeners. Como este é o último episódio lançado ele aparece em
primeiro na lista do Spotify, isso e o título apresentar elementos bem atrativos a
comunidade docente como o termo “aprendizagem significativa” gerou esses
números mais altos que os demais episódios.
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Figura 9: Aspectos gerais do episódio 6 do FisCiencia

Fonte: (Spotify, 2020)

A quantidade de starts e streams apresentada no gráfico 21 mostra uma alta
procura pelo episódio nos primeiros dias e um pico no final de maio. É possível de
observar ainda através dessa figura que alguns ouvintes começaram a escutar o
episódio em um dia e terminaram em outro.
Gráfico 21: Relação starts e streams do episódio 6 do FisCiencia

Fonte: (Spotify, 2020)

O episódio 6 tem uma constante na quantidade de ouvintes em função do
tempo, exceto o período de maio, mostrando que foi um dos episódios mais clicados
por usuários diferentes, mas que teve uma perda grande na retenção já observada
na figura 9, que mostra uma diferença de aproximadamente 30% entre starts e
listeners. Retomando que esse era o primeiro episódio a aparecer no Spotify, por
isso muitos cliques sem a intenção de ouvir todo o episódio podem ter sido dados.
No gráfico 22 está demonstrada a quantidade de listeners do episódio 6.
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Gráfico 22: Listeners do episódio 6 do FisCiencia

Fonte: (Spotify,2020)

A retenção desse episódio é de apenas 20%, mas se convertido a número
de ouvintes temos que considerar que de 27 starts ele reteve 5 ouvintes até o final.
Podemos considerar alguns fatores já apresentados acima para justificar esse baixo
desempenho na retenção, olhando o gráfico presente na figura 32 observamos que
nos primeiros

instantes do

episódio

já

existe

um

abandono

que

50%.

Aproximadamente no instante 4 min, já temos a quantidade de 25%, o que se
mantém até o final, fatores como um clique sem intenção, ou uma expectativa
aquém do conteúdo apresentado nos primeiros minutos fizeram as pessoas
abandonarem o conteúdo.
Gráfico 23: Retenção do ouvinte no episódio 6 do FisCiencia

Fonte: (Spotify, 2020)
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7.7 PERÍODO PÓS PESQUISA

No período de 16 de junho de 2020 a 16 de agosto de 2020, foi realizada
uma divulgação aberta, orgânica, nas redes sociais a fim de atrair um público fora do
meio acadêmico/docente. Nesse período houve um aumento de 40 starts, 25
streams, 23 listeners e 5 folowers, totalizando 147 starts, 95 streams e 72 listeners
como mostra a tabela 1.
Tabela 1: Comparação entre os períodos da pesquisa e pós pesquisa
Período

da

pesquisa

Período

pós

pesquisa

diferença

(14/02/20 a 16/06/20)

(16/06/20 a 16/08/20)

Starts

107

147

40

Streams

70

95

25

Listeners

49

72

23

Fonte: (Autoria própria)

Os dados supracitados na tabela 1 são verificados pela figura 10, que mostra
o panorama geral do podcast FisCiencia no período total de sua existência.
Figura 10: Aspectos gerais do podcast FisCiencia no período pós pesquisa

Fonte: (Spotify, 2020)
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Observando os dados de cada episódio podemos observar uma maior
procura para os dois primeiros episódios em relação aos demais, mostrando que os
novos ouvintes estavam interessados em uma continuidade dos conteúdos
apresentados. É notado também, na tabela 2, que o episódio 3 mostrou o mesmo
padrão visto anteriormente, o que enfatiza o fator título na escolha de conteúdo a ser
consumido no universo do podcast, o episódio 4 também sofre uma redução na
procura, talvez devido o título não ser tão atrativo ao novo público.
Tabela 2: Visão geral, starts, streams e listeners do podcast FisCiencia

Fonte: (Spotify, 2020)

Já os episódios 5 e 6 mantém uma média parecida com o período anterior. É
possível reparar nessa imagem que a quantidade de starts é próxima, e na maioria
das vezes igual a quantidade de ouvintes, isso ocorre quando o mesmo usuário não
retorna para ouvir o mesmo episódio, não importando se ouviu todo o conteúdo ou
apenas um trecho.
Com essa nova etapa na pesquisa podemos observar que os professores,
em geral ainda apresentam uma resistência a mídia do podcast para uma formação
continuada, o público geral apresentou uma procura expressiva na metade do tempo
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destinada a pesquisa e com uma divulgação pequena, atingindo poucas pessoas
através das redes sociais. Podemos supor que se houvesse uma divulgação
patrocinada nas redes sociais e no Spotify a procura pelos episódios seria muito
maior e facilmente viralizaria no público geral.
Segundo Ponte (2002), os professores devem adquirir a habilidade de
utilizar e consumir as TICs, nesse caso os podcasts. Para que isso acontece é
necessário que eles compreendam o desenvolvimento básico sobre a tecnologia e
quais são os prós e contras dela. Assim sentiram vontade de utilização das TICs nas
suas práticas didáticas, de ensino e aprendizagem (PONTE, 2002).
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8 ANÁLISE DA PESQUISA ONLINE

Esta sessão é dedicada a apresentação dos resultados da pesquisa feita
com professores de ciências do ensino fundamental, apesar do podcast ter
alcançado um número maior, apenas 22 pessoas, que se enquadravam no públicoalvo da pesquisa, responderam ao questionário que foi disponibilizado via Google
Forms12 e divulgado via redes sociais e grupos de mensagens. Os participantes da
pesquisa responderam a perguntas abertas e fechadas a fim de traçar um perfil
profissional, questionar sobre os conhecimentos sobre o ensino de Física e a BNCC
e analisar como a formação continuada e o uso de podcasts é visto pelos
professores.
As respostas serão analisadas segundo a análise de discurso de Bardin
(2011), e serão divididas em três grupos: informações pessoais e profissionais,
Conhecimentos sobre a BNCC e a Física no ensino fundamental e a formação
continuada e o uso de podcasts. As perguntas feitas aos participantes estão
apresentadas no apêndice A desse documento, assim como o termo de
consentimento livre e esclarecido utilizado para dar início ao questionário, lá é
possível observar a ordem das questões e como elas foram apresentadas aos
participantes.

8.1 INFORMAÇÕES PESSOAIS E PROFISSIONAIS

Google Forms é uma ferramenta do Google em que é possível criar e disponibilizar formulários
online.
12
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Após os participantes aceitarem os termos estabelecidos pelo Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e confirmarem um endereço de e-mail
para receber o mesmo, eles foram questionados sobre a sua data de nascimento o
que refletiu a idade de cada participante como mostra o gráfico 24.
Gráfico 24: Relação quantidade de pessoas e faixa etária

faixa etária dos participantes
quantidade de pessoas

14
12
10
8
6
4
2
0
1

faixa etária
menos de 25

entre 26 e 35

entre 36 e 45

mais que 45

Fonte: autoria própria)
A faixa etária com maior participação entre os professores participantes foi
entre 36 e 45 anos com 13 pessoas, seguido pela faixa que está entre 26 e 35 anos,
em contrapartida somente duas pessoas com mais de 45 anos e uma com menos de
25 responderam à pesquisa.
Podemos levantar duas hipóteses para a maior concentração de pessoas
estar entre 26 e 45 anos. A primeira é que participa de uma pesquisa online pessoas
mais ligadas a tecnologia e, portanto, mais habituadas a participar de pesquisas
desse tipo; a segunda se refere a idade média dos professores de ciências no
estado do Paraná. Segundo o site qeduc.org.br, que realiza uma pesquisa com toda
a rede de educação Brasileira os professores que lecionam no nono ano do E.F.
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estão mais concentrados nessa faixa etária, observe o gráfico extraído do censo de
2018, na tabela 3.
Tabela 3: Faixa etária dos professores de língua portuguesa e matemática paranaenses

Fonte: (qeduc, 2020)

Este gráfico mostra que a maior concentração ocorre entre 30 e 49 anos,
correspondendo a 64% de todos os entrevistados no censo de 2018. Nessa idade os
professores ainda demostram bastante interesse em melhorar a sua interação com
os estudantes e em consequência tornar o processo de ensino-aprendizagem mais
atrativo, como veremos adiante.
Quando perguntados sobre a sua formação os professores responderam
conforme a gráfico 25, onde eles responderam com a maior titulação que possuíram
até o momento da pesquisa.
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Gráfico 25: Nível de escolaridade dos participantes da pesquisa

Fonte: (autoria própria)

A maioria, 68%, correspondente a 15 pessoas, respondeu que a sua maior
titulação é de pós-graduação lato-sensu, ou seja, um curso de especialização com
nível de pós-graduação. Podemos inferir que os professores buscam obter um
crescimento profissional aliado ao fato que aprendem novas práticas didáticas e/ou
aperfeiçoam seus conhecimentos específicos da sua área de atuação. Os
professores, pertencentes a rede estadual do Paraná, possuem um plano de carreira
onde os cursos de especialização são valiosos para as progressões e promoções
nesse plano, isso também justifica essa fatia. Outra fatia interessante nesse gráfico
é a soma dos professores com mestrado (profissional ou acadêmico) que somam
18%, com 9% para cada um. Já os professores com titulação máxima de licenciatura
chegam a 13%.
Fazendo uma análise sobre a formação dos professores podemos dizer que
eles se interessam em realizar atividades acadêmicas, mas que devido ao tempo
que essas atividades requerem, muitos preferem a opção da pós-graduação latosensu, já que aparentemente esta não requer tanto tempo de dedicação como os
cursos de mestrado e doutorado. Em tempo, não podemos deixar de frisar que
nenhum dos participantes disse ter doutorado completo o que reforça a hipótese
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recém citada. Demo (2011) ao analisar dados oriundos do Sistema de avaliação da
Educação Básica (SAEB) verifica que os professores sem pós-graduação
apresentam resultados piores do que professores com alguma especialização,
reforçando a ideia de que é importante capacitar-se. Em contrapartida professores
com doutorado tem desempenho inferior a professores com mestrado, exceto na 3ª
série do ensino médio onde os doutores conseguem larga vantagem sobre os
outros, mostrando aqui que a aproximação da linguagem entre o professor e o
estudante (DEMO, 2011).
Ainda perguntando sobre a formação dos professores participantes da
pesquisa, questionamos qual a área de formação, para tentar estabelecer um perfil
mais concreto sobre os professores que atuam no componente de ciências no E.F.
O gráfico 26 mostra a distribuição da área de atuação dos professores participantes.
Gráfico 26: Área de formação dos participantes

Fonte: (autoria própria)

A maior parte dos entrevistados disse ter formação em Ciências Biológicas,
63,6%, os com formação em Física e química aparecem com 9% cada, totalizando
18%. Também com 9% aparece a formação em ciências naturais, curso difícil de ser
encontrado e que forma poucos professores por ano. Completando a pesquisa 4,5%
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disseram ter formação em biologia e 4,5% formação em ciências biológicas e
química.
A fatia de maior peso nesse caso foi a formação em ciências biológicas,
curso muito próximo a biologia e com pouca ênfase em Física e química o que pode
prejudicar a atuação do professor nessas áreas. Para compensar isso o professor
deve ser consciente de que precisa de cursos de formação continuada e de
especialização nas áreas fora de sua formação inicial, só assim conseguirá abordar
os conteúdos com clareza, facilitando o processo de ensino-aprendizagem.
Para Cunha e Krasilchik, insistir na formação de professores de ciências em
cursos de Física, Química e Biologia tem sido tarefa recorrente nos cursos de
licenciatura, mas geralmente a prioridade não é esta ainda mais quando o curso
oferece a modalidade de bacharelado. Licenciaturas curtas, em ciências Naturais,
por exemplo, surgiram como solução, mas isso agravou mais a situação, pois o
profissional lançado ao mercado apresentou mais deficiências e fragmentação dos
conteúdos (CUNHA e KRASILCHIK, 2000).
Pensando na mudança que está ocorrendo no currículo nesse ano,
perguntamos para os participantes se ainda estão atuando no ensino fundamental.
Com os resultados expostos no gráfico 27.
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Gráfico 27: Quantidade de professores participantes atuantes no ensino fundamental.

Fonte: (autoria própria)

Lembrando que todos os professores já atuaram em algum momento no
ensino de Ciências, 63,6% dos professores estão atuando nesse ano (2020) com
turmas de E.F. no componente de Ciências e os outros 36,4% estão somente com
turmas de ensino médio e/ou desempenhando outras funções dentro das instituições
de ensino como coordenação pedagógica ou administrativa.
Para saber qual o nível de atuação dos professores perguntamos em quais
séries eles já trabalharam ensinando ciências e as respostas foram agrupadas no
gráfico 28.
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Gráfico 28: Ano/série em que os professores participantes já atuaram.

Fonte: (autoria própria)

Percebe-se nessa pergunta uma homogeneidade nas respostas, um
professor de ciências aparentemente assume as turmas das diversas séries,
podendo ser por opção ou devido as condições da escola em que atua, algumas
escolas são pequenas e possuem poucas turmas em cada ano/série o que leva o
professor a assumir séries diferentes num mesmo ano letivo. Como já reforçado em
capítulos anteriores a Física e a Química por tradição e forçadas pelos livros
didáticos tinham uma presença mais acentuada no 9º ano, mas agora com a BNCC
e a distribuição de livros didáticos que atendem a Base os conteúdos de todas as
“disciplinas” estão espalhados por todos os quatro anos do E.F.
Finalizando o perfil do professor perguntamos a quanto tempo eles atuam
como professor, independente de série ou área, e as respostas estão conforme o
gráfico 29.
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Gráfico 29: tempo de docência dos professores participantes.

Fonte: (autoria própria)

Exatamente metade, 50%, dos entrevistados disseram que atuam como
professor a mais de 10 anos, 36,4% estão na docência num período entre 5 e 10
anos e 13,6% estão na profissão entre 1 e 5 anos. Comparando esses dados com
os coletados pelo SAEB de 2017, temos valores parecidos, como podemos observar
na tabela 4.
Tabela 4: tempo de docência dos professores de língua portuguesa e matemática paranaenses.

Fonte: (qeduc, 2020)
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Podemos inferir com esses dados que o ingresso de novos profissionais na
educação está se tornando cada vez mais escasso, tornando o corpo docente das
escolas com uma média de idade cada vez mais alta.

8.2 CONHECIMENTOS SOBRE A BNNC E O ENSINO DE FÍSICA NO
ENSINO FUNDAMENTAL

A Base Nacional Comum Curricular está sendo implantada gradativamente
em todos os estados da Federação, no estado do Paraná a Secretaria de Estado da
Educação e do Esporte desenvolveu um Currículo próprio baseado na Base, os
professores responderam essa pesquisa no primeiro ano de implantação e teste
desse novo currículo. Agora, vamos analisar como está o conhecimento dos
professores em relação ao novo currículo e sobre Física e como ela se articula
dentro do ensino fundamental na, agora componente/área, Ciências.
A primeira questão refere-se a como o participante define seu conhecimento
sobre a BNCC, as respostas estão em uma escala de 1 a 5 onde 1 é “desconhece” e
5, “já estudou e está aplicando em sala de aula”.
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Gráfico 30: conhecimento dos professores participantes dobre a BNCC.

Fonte: (autoria própria)

Podemos observar no gráfico 30 uma curva, com o pico na resposta
intermediaria “3”, que significaria que o professor nem desconhece a Base por
completo, mas ainda não está totalmente preparado para aplicá-la em sala de aula.
Os 9% que responderam estar totalmente preparados demostram confiança sobre
seus estudos, mas todos os demais necessitariam de uma formação continuada
para atender essa defasagem que se criou com a mudança no currículo.
Para Ibernón (2011), “A aquisição de conhecimentos por parte do professor
está muito ligada à prática profissional e condicionada pela organização da
instituição educacional em que esta é exercida”. Para tanto uma formação sobre os
novos conceitos, metodologias e práticas oriundas da Base devem ser trabalhadas
com os professores, respeitando o contexto prático dos professores, simulando
situações reais e práticas que sejam problemáticas (IBERNÓN, 2011).
A próxima pergunta, com as respostas agrupadas no gráfico 31, questiona
os participantes sobre a sua segurança em ensinar conteúdos de Física em suas
alas no ensino fundamental. Em uma escala de 1 a 5, onde 1 representa “nenhuma
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confiança, não domino os conteúdos” e 5, “muita confiança, domino muito bem os
conteúdos”.
Gráfico 31: segurança dos professores participantes sobre os conteúdos de Física.

Fonte: (autoria própria)

O gráfico 31 tem um formato mais homogêneo entre as respostas, 18% dos
entrevistados disseram que tem total confiança em ensinar Física, lembrando que
também temos os mesmos 18% formados em química ou Física. Os que tiveram
respostas entre 2 e 4 formam a maioria, com destaque para os que responderam 2,
31,8%, isso mostra que os participantes demostram uma insegurança para ensinar
Física, o que pode ocorrer por uma defasagem na formação inicial, ou por falhas nas
formações continuadas que deveriam sanar esse tipo de problema ao longo do
tempo. E mesmo os que responderam 3 ou 4 também possuem insegurança ao
ensinar Física. Isso reflete uma imensa fragilidade no ensino de Ciências como um
todo, uma vez que o professor precisa trabalhar com três componentes em conjunto.
4,5% dos participantes responderam 1, que não demostram nenhuma
confiança para ensinar Física. Essa resposta deixa um clima grande de insegurança,
mesmo que o alcance da pesquisa tenha sido pequeno, reflete a opinião de muitos
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professores de ciências espalhados pelo Paraná que estão se deparando com uma
organização curricular totalmente diferente, onde a Física está presente, tanto no
currículo quanto nos livros didáticos em todos os anos do ensino fundamental II.
A pergunta, abordada no gráfico 32, questiona os professores sobre a
percepção que eles têm da Física em todos os anos/série do Ensino Fundamental,
nessa questão eles poderiam marcar mais de uma alternativa se achassem
necessário, uma vez que a Física aparece em todos os anos dessa etapa.
Gráfico 32: percepção dos participantes sobre a presença da Física nos ano/séries do ensino
fundamental.

Fonte: (autoria própria)

Ao menos 40% dos entrevistados responderam que percebe a Física em
todos os anos do ensino fundamental, ou seja, os outros 60%, a maioria não
consegue perceber a Física no 7º ano, por exemplo. Talvez influenciados pela
prática docente existente até o ano anterior a pesquisa, onde eram seguidas as
Diretrizes estaduais e os livros didáticos também prendiam o conteúdo por série de
maneira arbitraria, os professores podem não ter encontrado a Física nesse ano
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série, mas atualmente no 7º ano são vistos conteúdos como máquinas simples,
calor, astronomia etc.
Também influenciados pelo currículo antigo e pelos livros didáticos, muitos
responderam que a Física está presa ao nono ano. Onde antigamente eram vistos
conteúdos de cinemática e dinâmica de forma bem superficial, mas agora é
estudada questões sobre a estrutura da matéria, por exemplo.
As próximas três questões são abertas, nelas o professo pode discorrer um
pouco sobre os seus conhecimentos sobre o objeto de estuda da Física, a definição
de energia e as divisões feitas quanto as características da energia. Para a análise
dessas questões dividimos as respostas em três categorias: a) resposta correta
(teoria mais aceita); b) resposta incorreta (destoa da teoria mais aceita); c) resposta
ambígua, sem relação direta com a pergunta e; d) resposta parcialmente condizente
ao conceito, mas que faltam clareza.
Para essas questões os participantes foram numerados de 1 a 22 pela
nomenclatura: p1, p2, p3... e dispostos nos quadros a seguir fazendo a distinção
quanto a categoria classificada pelo analista dos dados, com já citado anteriormente
na sessão da metodologia.
Foi realizada a seguinte pergunta aos participantes: “Qual o principal objeto
de estudo da Física?” na tentativa de investigar se eles saberiam em uma situação
de aula explicar para seus estudantes qual o sentido em se aprender essa ciência.
As respostas foram classificadas segundo o quadro.
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Quadro 4: Classificação das respostas dos participantes sobre a pergunta: “qual o principal objeto de
estudo da Física?”
Pergunta: qual o principal objeto de estudo da Física?

Professor

a)

participante

correta

resposta
(teoria

mais aceita)

b)

resposta

incorreta
(destoa
teoria

c)

resposta

ambígua,
da
mais

x

P2

x

P3

x

P4

x

P5
P6

condizentes

a pergunta

conceito,

que

faltam clareza

x
x
x
x

P11

x

P12

x

P13

x

P14

x

P15

x

P16

x

P17

x

P18

x

P19

x

P20

x

P21

x

P22
total

mas

x

P9
P10

ao

x

P7
P8

respostas

parcialmente

relação direta com

aceita)
P1

sem

d)

x
11

3

7

1

Fonte: (fonte: autoria própria)

Grande parte das respostas segundo a classificação do pesquisador
variaram entre respostas corretas e respostas confusas ou ambíguas, sendo
respectivamente 11 e 7 respostas. Dentre as respostas consideradas ambíguas
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vamos destacar algumas como por exemplo a resposta do P11 que escreveu: “Fazer
com que o aluno compreenda os sistemas físicos e suas aplicações no dia a dia”,
claramente o participante não entendeu do que se trata um objeto de estudo e tenta
trazer para o campo puramente escolar adotando termos genéricos que não
respondem à pergunta, não fica claro o que é um sistema físico, por exemplo.
Outros também mostram não saber o que é um objeto de estudo e se confundem na
resposta como P5: “Pesquisas e vídeo aulas” e P9: “No caso do meu foco, é tentar
mostrar para os alunos como a Física está presente no dia a dia deles.” Podemos
inferir que eles não responderam corretamente a essa questão por não saber o que
é um objeto de estudo. Lembrado que o objeto de estudo é o foco do estudo, a
questão central da discussão de determinado assunto ou área.
Dentre os participantes que responderam corretamente sobre o objeto de
estudo da Física encontra-se respostas sofisticadas como a do P12 “Visualizar e
interpretar todos os fenômenos que acontecem ao nosso redor, desde uma simples
caminhada até o movimento de quarks e léptons, num acelerador de partículas.”
Que demostra um conhecimento mais aprofundado sobre a Física o que pode ser
percebido pela linguagem e termos utilizados, e como a resposta do P10 que
simplesmente diz: “A natureza e seus fenômenos de maneira geral”. As demais
respostas corretas variaram entre esses dois extremos.
As respostas que não atenderam a intenção da pergunta, ou por responder
erroneamente ou por responder de forma parcial somaram um total de 4. O
participante P16, por exemplo, escreve: “Fenômenos cotidianos” resposta parecida
com P22: “Comportamento da matéria”. Pensamentos que destoam do objeto de
estudo da Física.
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A próxima pergunta analisada refere-se a: “como você define energia?”.
Pergunta bem capciosa uma vez que energia não possui uma definição ainda
registrada pela Física, existem sim definições das manifestações da energia, ou
comumente chamadas de tipos como já comentado nesse mesmo trabalho. As
respostas foram classificadas no quadro.
Quadro 5: Classificação das respostas dos participantes sobre a pergunta: "como você define
energia?"
Pergunta: como você define energia?
Professor

a)

participante

correta

resposta
(teoria

mais aceita)

b)

resposta

c)

resposta

incorreta (destoa

ambígua,

da teoria mais

relação

aceita)

com a pergunta

P1

d)

sem

parcialmente condizente

direta

ao conceito, mas que
faltam clareza
X

P2

X

P3

X

P4

X

P5

X

P6

X

P7

X

P8

X

P9

X

P10

X

P11

X

P12

X

P13

X

P14

X

P15

X

P16

X

P17

X

P18

X

P19

X

P20

X

P21

X

P22

X

total

resposta

0

3

10

9

Fonte: (autoria própria)
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Exatamente pelo motivo da falta de uma definição pela própria ciência
nenhuma resposta frequenta a coluna das respostas corretas, logo as respostas se
concentram entre ambíguas ou parcialmente corretas. Entre as respostas que
apresentam confusão na explicação temos P2 respondendo “Algo necessário para
que as ações aconteçam, ainda que não possa ser vista, nem tocada.” Não
podemos considerar essa resposta como errada, mas ela não define o que é uma
ação e demostra confusão ao tentar justificar que ela não pode ser nem vista nem
tocada. Já o participante P19 responde “Difícil definir, mas acredito que seja algo
essencial à vida e que compõe toda a matéria.” fazendo uma ligação direta com a
biologia com a biologia o P18: “Capacidade de um corpo, objeto de produzir algo
que pode causar luz, movimento, som....” que relaciona a energia com a produção
de luz e som.
Os que foram classificados entre as parcialmente corretas estão respostas
como P20 “Trabalho capaz de gerar movimento ou perturbar um sistema” todas
fazendo relação com o trabalho ou a capacidade de realizá-lo. Podemos inferir
através destas respostas que estes participantes em algum momento tiveram uma
relação com o campo da mecânica sendo como estudante o professor.
Os que ficaram na coluna das respostas consideradas erradas está P8 que
tenta responder com uma pergunta “É o produto do trabalho de um corpo?” que
lembrou da relação com o trabalho, mas não conseguiu explicar como isso
acontece. O participante P21 diz: “Força de ação” resposta que não tem nenhuma
relação direta com força e não distorce o conceito de força. Para esses praticantes é
fundamental que exista um reforço teórico para que eles consigam ensinar sobre
energia no ensino fundamental.
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A próxima pergunta sobre os “tipos” de energia que os participantes
conheciam, a fim de verificar qual era a relação deles com os tipos de energia, uma
vez que se supõe que, na sociedade em geral, se restringe toda energia a energia
elétrica. As respostas foram dispostas no quadro.
Quadro 6: Classificação das respostas dos participantes sobre a pergunta: "A energia pode ser
dividida em alguns 'tipos' dependendo de suas características, escreva quais tipos de energia você
conhece."
Pergunta: A energia pode ser dividida em alguns "tipos" dependendo de sua característica,
escreva quais são os tipos de energia que você conhece.
Professor

a)

resposta

b)

resposta

participante

correta (teoria

incorreta (destoa

ambígua,

mais aceita)

da

relação

teoria

aceita)
P1

X

P2

X

P3

mais

c)

resposta

d) resposta parcialmente

sem

condizente ao conceito,

direta

mas que faltam clareza

com a pergunta

X

P4

X

P5

X

P6

X

P7

X

P8

X

P9

X

P10

X

P11

X

P12

X

P13

X

P14

X

P15

X

P16

X

P17

X

P18

X

P19

X

P20

X

P21

X

P22
total

X
3

0

3

16

Fonte: (autoria própria)
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Para essa questão a maioria das respostas, 16, se concentraram na coluna
das parcialmente corretas com um valor expressivo. Dentre essas respostas estão
P12 escrevendo que: “Elétrica, mecânica, química, nuclear, eólica, hidrelétrica...” e
P13 “Solar, elétrica, eólica, hidrelétrica”, ambos os casos cita a palavra hidrelétrica
que reflete uma relação com a conversão em energia elétrica, essa relação é
comum entre as pessoas que devido ao termo encurtado da energia elétrica acaba
chamando somente de energia, transformando em jargão essa palavra que perde o
seu significado físico ganhando significados mais práticos observados em frases
como “acabou a energia” quando falta energia elétrica, termo que aparece até
mesmo

em

manchetes

jornalísticas

“Amapá:

fornecimento

de

energia

é

restabelecido e rodízio, suspenso” (RODRIGUES, 2020) notícia que se referia ao
apagão que ocasionou falta de energia elétrica nesses estado por mais de 3
semanas.
Outras ainda classificadas como respostas parciais estão P4 “As formas de
energia que conheço e lembro no momento é: energia química; energia eletrica;
energia termica; luminosa; mecânica (cinética e gravitacional).” e “Luminosa,
mecânica, cinética” que lembram alguns tipos de energia, normalmente relacionadas
com a mecânica, mas esquecem da energia nuclear, química e até mesmo da
elétrica, recaindo no mesmo problema já verificado de julgar energia elétrica como a
finalidade de todas as energias.
As respostas classificadas como corretas seguiram um padrão muito
parecido com P1 “Cinética, potencial, mecânica, química, térmica, elétrica, nuclear,”
que mesmo colocando a “energia cinética” como um tipo de energia apresentam
clareza no conhecimento dos tipos de energia.
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Dentre as que foram consideradas confusas estão respostas como a de P19
“Eletrostática, dinâmica, estática, nuclear, energia elétrica, energia solar, energia
eólica, energia” que mistura outros conceitos e não dá clareza sobre o conhecimento
dos tipos de energia.

8.3 FORMAÇÃO CONTINUADA E PODCAST

A pesquisa também investigou a relação dos professores participantes com
as formações continuadas, que ocorriam de forma presencial. Uma de nossas
hipóteses, apresentadas ainda na metodologia, supunha uma participação dos
professores nas formações continuadas. Vamos analisar também qual é a interação
que essas pessoas apresentam com a mídia de áudio que estamos sugerindo coo
produto, o podcast.
A primeira questão dessa sessão, fala sobre a participação os entrevistados
nas formações continuadas oferecidas pelas instituições onde trabalham. O gráfico
de setor apresenta, de forma percentual, as respostas, observadas no gráfico 36.
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Gráfico 33: participação em formações continuadas dos participantes da pesquisa.

Fonte: (autoria própria)

Podemos perceber que a grande maioria dos participantes é assíduo dos
programas de formação continuada, 81,8%, e 18,2% participam esporadicamente
das formações. Nenhum participante disse não participar dos programas de
formação, resposta que pode ser justificada por elementos como o risco de desconto
salarial por falta, quando a formação é compulsória, receber pontos para progressão
no plano de carreira e pela interação descontraída com os colegas de trabalho.
Demo (2011), lembra que no início de cada semestre as secretarias municipais e
estaduais oferecem “semanas pedagógica”, que as vezes são compostas de dois ou
três dias apenas, esperando que o professor se renove em didática e domínio do
conteúdo, mas são na verdade atividades que visão o instrucionismo, burocracias e
treinamentos em geral. O autor ainda afirma que “o que tem se chamado de
formação continuada está muito mais para continuar o instrucionismo do que para
continuar a formação” (DEMO, 2011).
O motivo pelo qual os professores participam dessa formação é o objetivo da
próxima questão, que pergunta exatamente qual o maior interesse do entrevistado
ao participar de uma formação continuada. O gráfico 37, de setor, representa bem a
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intencionalidade ao participar das formações, as opções para essa pergunta foram:
Obter horas de curso para progressão; cumprir o horário de trabalho para não
receber falta; melhorar suas práticas em sala de aula e; interagir com os colegas de
profissão.
Gráfico 34: Interesse em participar de formações continuadas dos participantes da pesquisa.

Fonte: (autoria própria)

Através das respostas podemos perceber que 81,8% dos participantes têm o
maior interesse em melhorar suas práticas de sala de aula, fatia que corresponde ao
mesmo percentual da questão anterior, que responde que vai a todas as formações.
9,1% dizem ir as formações para interagir com os colegas de trabalho e os outros
9,1% respondem que vai as formações para completar horas de curso para a
progressão no plano de carreira.
Esta questão reflete o compromisso da maioria dos professores com as
práticas didáticas e seu compromisso em fazer do seu trabalho uma educação de
qualidade, em contrapartida o professor encontra na maioria das vezes uma
formação concentrada nas primeiras semanas de cada semestre que acaba sendo
meramente instrucionista, voltadas a resultados numéricos sobre a atuação dos
estudantes (DEMO, 2011). Também expondo outro ponto da formação continuada
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que é a reflexão e o debate com as outras partes, a formação então deve propor um
processo que envolva os conhecimentos, habilidades e atitudes para criar
profissionais reflexivos e investigadores (IBERNÓN, 2011). Assim a socialização
entre as partes se torna peça fundamental na formação.
Na questão seguinte perguntamos se os cursos oferecidos atendem as
necessidades dos professores. As respostas poderiam ser: Sim; Não e; as vezes. O
gráfico 35, mostra as respostas.
Gráfico 35: Expectativa dos participantes sobre os cursos de formação continuada.

Fonte: (autoria própria)

Como essa pergunta abre o campo do as vezes, o professor participante
pode ter se sentido confortável ao responder as vezes, por isso 59,1% dos
entrevistados responderam assim. Os outros 40,9% responderam que os cursos não
atendem suas necessidades como professor. O mais importante dado nessa
questão é que nenhum dos participantes respondeu sim, que os cursos atendem as
suas necessidades, isso mostra que existe uma disparidade entre o que as
instituições tentam aplicar como formação continuada e o que realmente ela deveria
ser.
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Mais uma vez entra em cena a figura da semana pedagógica que é muitas
vezes a única formação ofertada e/ou aproveitada pelos professores. As semanas
pedagógicas não são capazes de fazer o professor voltar a estudar e aprender
novas metodologias e práticas de sala de aula. Demo (2011) comenta que, essa
formação sem muitos critérios construtivistas, que não levam o professor a voltar
suas atenções para o estudante acabam desmotivando o professor a participar de
outras formações fora da sua instituição.
Sendo um pouco mais ousados, na próxima questão, perguntamos para os
entrevistados se eles se interessariam por uma formação continuada de maneira
informal, sem maiores responsabilidades, visando somente o crescimento
profissional. As respostas também poderiam variar entre: sim, não e talvez, como
observado no gráfico 36.
Gráfico 36: Interesse dos participantes em cursos de formação continuada com finalidade de
crescimento profissional.

Fonte: (autoria própria)

Podemos perceber que a grande maioria dos professores diz que participaria
de formações cuja maior intenção é o crescimento profissional, sem pensar em
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planos de carreira ou responsabilidades com as instituições nas quais trabalham,
esta fatia do gráfico corresponde a 86,4% dos entrevistados. Os outros 13,6%
optaram pela resposta talvez, mostrando que se o curso for atrativo e atender as
suas necessidades profissionais pode ser que ele participe a fim de adquirir
crescimento profissional.
Algumas das necessidades apontadas por Demo a um processo de
formação permanente é que o professor precisa de uma busca sistemática por
novos conhecimentos e estratégias de ensino, que ele deve buscar autonomia nos
estudos a ponto de tornar-se um pesquisador assíduo, que deve buscar novas
mídias digitais e virtuais assim como usar do ensino a distância para realizar cursos
de formação continuada (DEMO, 2011). Entre essas mídias podemos incluir o uso
dos podcasts, já que este tem forte presença nas novas mídias disponíveis para o
processo de ensino-aprendizagem.
Após os questionamentos sobre as percepções da formação continuada dos
professores, eles foram perguntados sobre o seu conhecimento da mídia digital, o
podcast. Nessa questão eles podiam responder sim ou não. O gráfico 37, mostra a
porcentagem das respostas.
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Gráfico 37: Conhecimento dos participantes sobre a mídia podcast.

Fonte: (autoria própria)

Dos entrevistados 81,8% disseram já conhecer a mídia, enquanto 18,2%
disseram que não conheciam. Isso mostra que a grande maioria dos participantes
conhece a mídia, mostrando uma relação que pode ser explorada no contexto
educacional. A próxima questão, observada no gráfico 38, analisa exatamente essa
proximidade dos participantes com os podcasts, perguntando se eles escutam algum
podcast com frequência, as possibilidades de resposta se limitam a sim e não.
Gráfico 38: Relação de afinidade dos participantes com os podcasts.

Fonte: (autoria própria)
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Um percentual um pouco menor, 63,6%, um pouco menor que a questão
acima, afirma que escutam ou já escutaram algum podcast com frequência, e,
36,4% disseram que não tem o hábito de escutar nenhum podcast. Podemos avaliar
essas duas respostas em conjunto como um nicho a ser preenchido por programas
educacionais de formação continuada, uma vez que os professores tem certa
proximidade com a mídia e já possuem o costume de consumir o conteúdo
produzido nos podcasts. Um podcast de formação continuada bem estruturado pode
atrair a atenção dos professores e assim incentivá-los a adquirir hábitos de estudo
pedagógico, melhorando assim suas práticas docentes. Segundo Ponte (2002), as
TICs, no nosso caso o podcast, constituem uma linguagem de comunicação e um
instrumento de trabalho que os professores assim como outros profissionais da
educação precisam conhecer e dominar. Isso reforça a ideia de que a formação
continuada auxiliada por mídias como o podcast são um vasto campo a ser
explorado.
Sendo mais objetivos a audiência do nosso podcast, FisCiencia, os
participantes foram perguntados se já haviam escutado ao podcast, as opções de
respostas foram: Sim; não; estou escutando agora e; já escutei todos. As respostas
foram agrupadas no gráfico 39, de setor.
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Gráfico 39: Relação dos participantes com o podcast FisCiencia.

Fonte: (autoria própria)

Esta pergunta e suas respostas refletem que os participantes da pesquisa
não haviam, em sua maioria 68,2%, escutado os episódios do podcast. Uma
pequena parte, 9,1% disseram já ter escutado o primeiro episódio e 22,7% que
estavam escutando no momento da pesquisa. Devido a pandemia o podcast foi
divulgado juntamente com a pesquisa, os participantes tinham a oportunidade de
apenas responder a pesquisa, escutar o podcast e responder e apenas escutar.
Cruzando as informações dessas respostas com os dados obtidos através da
plataforma de streaming Spotify é notável que grande parte dos ouvintes do
FisCiencia não respondeu a pesquisa.

8.4 INTERESSE EM ESCUTAR O PODCAST

Ao final da pesquisa perguntamos aos participantes se havia interesse em
consumir o podcast. A pergunta foi direcionada a intenção de ouvir o podcast como
se fosse uma formação continuada assim nos ajudando com a pesquisa. As
respostas estão indicadas no gráfico 40.
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Gráfico 40: Interesse em ouvir o podcast FisCiencia.

Fonte: (autoria própria)

90,9% dos participantes disseram sim a essa pergunta, mostrando que o
interesse em escutar o podcast foi impulsionado. Apenas 9,1% disseram não querer
participar da escuta dos episódios e foram direcionados a um grupo de controle e
questionados sobre a opção de não participar.
Desses que responderam não querer participar foi questionado o motivo que
os levou a essa decisão. As possíveis respostas foram: “acho que tomaria muito
meu tempo”; “não tenho interesse em formação continuada” e; “não gosto de
programas de rádio”.
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Gráfico 41: Justificativa dos participantes que optaram por não ouvir o podcast FisCiencia.

Fonte: (autoria própria)

Mesmo os episódios sendo de curta duração um dos participantes afirmou
que tomaria muito de seu tempo escutar os podcasts. Volto a frisar que a intenção
dos podcasts e ocupar da melhor forma o tempo ocioso entre atividades ou atuar
paralelamente a atividades mecânicas como limpar a casa e dirigir. O outro
participante que apresentou negativa justificou com o fato de não se interessar por
programas de rádio e já que os podcasts se assemelham muito a essa linguagem
preferiu não escutar.
Eles também foram questionados sobra a relevância do ensino de Física no
ensino fundamental. Em uma escala de a 5 responderam, sendo 1 para pouco
importante e 5 para muito importante.
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Gráfico 42: Importância dada a Física pelos professores que optaram por não ouvir o podcast
FisCiencia.

Fonte: (autoria própria)

As respostas a essa questão permearam a faixa que considera a Física
importante para o ensino de ciências, essa perspectiva nos leva a inferir que mesmo
achando a Física importante para a boa atuação do professor de ciências eles
decidiram não participar desse processo de formação continuada.
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ensino de ciências contempla no ensino fundamental as três grandes
áreas da ciência natural: a Física, a Química e a Biologia. Até o ano de 2019, apesar
das DCE orientarem um currículo seriado, os professores seguiam a ordem proposta
pelos livros didáticos e acabavam renegando os conteúdos fora de sua área de
formação. Assim é visto que o ensino de Física fica defasado em relação a química
e a biologia, pois os professores têm dificuldade em repassar conteúdos que eles
próprios têm dificuldade de entender.
Em meio a esse processo de mudança está o professor cercado de várias
atividades e com tempo escasso para estudar e participar efetivamente de
formações continuadas além das semanas pedagógicas oferecidas pelas instituições
de ensino. Isso reflete na sua formação permanente na qual deveria estar sempre
aprendendo e evoluindo sua prática. Isso somado aos livros didáticos destinados
aos alunos, aos materiais de formação para os professores e a desvalorização dos
profissionais da educação nos levam a reflexão sobre a formação dos professores,
uma vez que a educação representa papel importante na organização e formação
das sociedades (GARCIA e HIGA, 2012).
A formação dos professores deve ser vista como componente imerso da
mudança e não como um pré-requisito para a mudança (NÓVOA, 1992). Essa
mudança já está ocorrendo com o processo de implementação da Base Nacional
Comum Curricular, então concomitante deve ocorrer o processo de formação
continuada dos professores, uma vez que os docentes terão que utilizar dessa nova
organização já nos próximos anos.
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O produto proposto em nosso trabalho veio para amenizar esse problema,
com o uso dos podcast e o enfoque da aprendizagem significativa trazer ao
professor mais recursos didáticos e de conteúdo para as suas aulas. Podemos
perceber que a BNCC, vem com uma expectativa de melhora para o ensino de
ciências, reforçando o caráter investigativo e a aprendizagem por descoberta, sem
se prender a conteúdos, mas priorizando as habilidades e competências que o
estudante deve desenvolver durante sua passagem pelo ensino fundamental. A
energia como uma das unidades temáticas de ciências apresenta uma preocupação
com a aplicação da Física desde os primeiros anos do ensino fundamental, no
ensino fundamental 2 essa aplicação é mais evidenciada e espera-se que o
estudante tenha um melhor entendimento da natureza.
Professor precisa: ser um eterno aprendiz, não e pode ensinar alguém se
não está disposto a aprender; cuidar do aluno, ou seja, envolver o aluno no processo
de aprendizagem; ter o direito de estudar, indo além da semana pedagógica,
explorando novos cursos dentro e fora das instituições a qual pertence; de
atualização permanente, se tornar um pesquisador para que sua aprendizagem
reflita sobre seus encaminhamentos didáticos; inovar-se, deixando de lado aquelas
notas de aulas já amareladas pelo tempo, buscando novos caminhos para a sua
prática e; valorização, pois o esforço físico e mental que os professores precisam
diariamente é gigantesco (DEMO, 2010).
A nossa pesquisa estabeleceu no capítulo de metodologia as seguintes
hipóteses: a) Os professores de ciências não possuem conhecimento sobre a Física
escolar que devem ensinar em todos os anos do Ensino Fundamental. b) O
conhecimento sobre Energia dos professores é nebuloso e com falhas conceituais.
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c) Os professores, geralmente, participam de cursos de formação continuada em
suas instituições de ensino.
A hipótese “a” foi verificada parcialmente, os professores disseram através
do questionário online que não se sentem muito seguros ao ensinar conteúdos de
Física inseridos dentro da disciplina de Ciências. Reforçaram ao direcionar os
conteúdos de Física ao último ano do ensino fundamental, esquecendo da
astronomia, do estudo da energia térmica, elétrica e outros que são bem espalhados
por todos os anos/série do Ensino fundamental. A hipótese “b” foi confirmada
através das questões abertas mostradas pelos resultados. A maioria dos
professores mostrou insegurança em responder as questões sobre o conceito de
energia e suas ramificações.
A hipótese “c” que colocou os professores como participantes de formações
continuadas em suas instituições de ensino também foi confirmada uma vez que a
maioria dos professores participa das formações continuadas oferecidas pelas
instituições. Lembrando que muitas vezes se chamado e formação continuada os
eventos de semana pedagógica que ocorrem no início de cada semestre onde se
discute mais o instrucionismo do que a formação docente (DEMO, 2011). Os
professores participantes, em sua maioria, afirmaram que participam das formações
para a melhora de sua prática pedagógica, favorecendo o seu crescimento
profissional.
A nossa pesquisa demostrou que os professores têm sim interesse em
formação continuada, em aprender coisas novas, em praticar linguagens diferentes.
O podcast teve uma boa aceitação, visto pelo número de acessos aos episódios,
que

não

possuíram

nenhum

tipo

de

investimento

de

propaganda

ou
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impulsionamento virtual. Isso nos leva a visualizar que os podcasts, podem sim
participar ativamente da formação permanente dos professores, mas é claro que não
é suficiente para garanti-la. É preciso pesquisa, reflexão e debate para garantir que
haja mudança.
Pensando no alinhamento entre a aprendizagem significativa, a formação
permanente e o uso dos podcasts podemos inferir que os podcasts podem servir
como fator motivacional para o início da formação dos professores, fazendo uma
função de organizador prévio para que eles se sintam estimulados e familiarizados
com os temas a serem tratados nas formações. E se o professor já possui esse
subsunçor os podcast podem servir como ponte entre os conceitos já aprendidos e
os novos conceitos.
Nessa mesma ideia, os podcasts, como forma aqui propostos servem como
material inicial de aproximação, fomentando o debate e a reflexão sobre os temas
abordados. O professor que escuta os podcast sai com condições de se situar nos
assuntos que serão debatidos em reuniões síncronas, sejam elas presenciais ou a
distância.
O trabalho aqui apresentado está longe de esgotar o assunto na formação
continuada e o uso de podcast com a aprendizagem significativa de pano de fundo,
mas é o início de uma caminhada para a educação que vem evoluindo e muito nos
conceitos de educação a distância nesse último ano.
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APÊNDICE A - Questionário aplicado aos participantes
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ANEXO A – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética e Pesquisa
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