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Resumo 

O presente trabalho constitui-se em um relato de experiência desenvolvida no âmbito do 

curso de Licenciatura em Física da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), 

particularmente nas disciplinas pertencentes ao campo das didáticas específicas, onde a 

preocupação central tem sido com a formação do professor de física, cujo espaço de atuação 

prioritariamente é a Educação Básica - Ensino Fundamental e Médio nas regiões sudoeste e 

centro sul da Bahia. 

 

INTRODUÇÃO   

Atualmente, a Formação Inicial e Continuada de Professores tem sido um tema 

frequente nas pesquisas em Educação em Ciências, cuja importância na sociedade 

contemporânea é indiscutível, haja vista a crescente demanda por uma educação para a 

cidadania e para o trabalho, notadamente por educação básica científica e tecnológica, para a 

qual os sistemas educacionais e os professores geralmente não estão preparados.  

Isso exige cada vez mais que as instituições formadoras, principalmente as 

universidades, no caso brasileiro, enfrente essa questão de forma madura e consciente, 

fazendo jus ao papel desempenhado historicamente. Nesse sentido, as ações levadas a cabo 

pelos diversos governos de forma centralizada ou sob a responsabilidade dessas instituições 

não podem estar dissociadas das pesquisas realizadas nessa área, cujas contribuições têm sido 
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por demais importantes com vistas a uma mudança no quadro da Educação em Ciências na 

atualidade.  

É nessa linha, que temos desenvolvido nosso trabalho, na Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia – UESB, Campus Universitário de Vitória da Conquista, como docente da 

área de Física, mas especificamente na área de Ensino de Física. Assim, temos procurado 

desenvolver um trabalho cujo objetivo consiste na criação de uma “cultura” em Educação em 

Física no ambiente do referido curso.  Isso tem nos impulsionado a dialogar com os alunos, 

mostrando-lhes a importância da Educação em Física como área de pesquisa, trazendo, assim, 

para o interior das disciplinas, sobretudo às voltadas para a prática da docência, as discussões 

e contribuições dessa área. Assim, um dos nossos principais focos de atuação tem sido a sala 

de aula, uma vez que temos trabalhado com as disciplinas denominadas Integradoras e, 

pertencentes ao campo das Didáticas Específicas, a exemplo da Instrumentação para Ensino 

de Física, Evolução dos Conceitos da Física, História da Física e Prática de Ensino de 

Física e Estágio Supervisionado e, procurado utilizá-las como um espaço para a pesquisa e 

desenvolvimento de Projetos de Educação em Física, nas suas diversas ênfases e tendências.   

O Trabalho Desenvolvido 

Como já dissemos anteriormente, o trabalho com as disciplinas no campo das 

Didáticas Específicas tem tido uma preocupação especial com a formação do professor de 

física, cujo campo de atuação prioritariamente é a Educação Básica - Ensino Fundamental e 

Médio. Nesse sentido, temos desenvolvido vários projetos de ensino voltados para a sala de 

aula, especificamente na disciplina Instrumentação para Ensino de Física e, cujos resultados, 

têm sido apresentados em diversos congressos científicos, permitindo assim, além da 

divulgação, a troca de experiências com outros pesquisadores que desenvolvem trabalhos em 

Educação em Ciências e em Física. Outra atividade realizada tem sido a orientação de 

trabalhos cujo foco é levar os alunos a desenvolverem projetos junto às escolas da 
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comunidade. Isso porque muitos alunos da Licenciatura em Física já são professores da Educação 

Básica. Nesses casos, pretendemos que esses professores possam refletir sobre sua prática docente e 

desenvolver novas metodologias de ensino com a oportunidade de aplicá-las em sala de aula. 

 

Breves conclusões 

Todos esses trabalhos têm sido experiências ricas e fecundas, nos possibilitado adquirir 

uma visão mais aprofundada da Educação em Ciências, em particular da Educação em Física 

nas regiões Sudoeste e Centro Sul da Bahia, destacando-se o município de Vitoria da 

Conquista. Desse modo, a vasta experiência em docência no ensino superior e a realização de 

diversos projetos nos abrem um leque de perspectivas em Educação em Ciências e, nos 

motivaram a optar por um curso de doutoramento nessa linha. Assim, o doutorado em curso 

tem como plano de tese dar continuidade ao trabalho na Área de Pesquisa em Educação em 

Física, no qual as nossas preocupações estão centradas na Formação dos Professores de 

Física, sob a óptica histórica, dos seus Impactos e perspectivas na Educação em Física, tendo 

como unidades de estudo as regiões sudoeste e centro sul da Bahia, cuja importância, sob a 

perspectiva econômica, social e educacional é indiscutível.  

 

 


