
 

      

  

 

 

                                                                 

 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR DE FÍSICA: DESAFIOS 

DE UMA PRÁTICA INOVADORA  

Paôla Vargas Chagas1 
Licenciatura em Física 

 

RESUMO 

Atualmente, ainda se acredita que o papel do docente de Física seja o de transmitir 
informações prontas e acabadas para seus alunos, afim de transformá-los em repetidores 
eficazes do que lhes é transmitido, porém é necessário fazer o aluno pensar sozinho nas 
aplicações do conhecimento que ele adquire. Um profissional da educação que se apropria 
de diversas práticas pedagógicas consegue alcançar com maior eficácia o retorno de seus 
alunos, referente ao método de ensino que lhes é mais efetivo, não utilizando apenas a 
metodologia de repetição de paradigmas conservadores. Com a intenção de demonstrar a 
importância na mudança da ação pedagógica do docente de Física, tornando esta mais 
inovadora, afim de potencializar a aprendizagem do aluno de Física, esta pesquisa 
bibliográfica foi feita com base nos dados apresentados sobre a evasão dos graduandos de 
licenciatura em Física e na ação pedagógica conservadora utilizada em muitas instituições de 
ensino ainda nos dias atuais. Com base nos conceitos de Behrens, Imbernón, Masetto, Moran, 
Mizukami, Moreira, Zabala e outros, sobre ação pedagógica e o papel do professor, esta 
pesquisa foi fundamentada, com a intenção de demonstrar a importância de uma ação 
pedagógica inovadora para uma aprendizagem significativa dos alunos do curso de 
Licenciatura em Física, destacando pontos chave, tais como as práticas observadas por esses 
futuros docentes enquanto graduandos do curso, as características do paradigma 
conservador e sua aplicação durante o curso e os desafios de uma prática inovadora e 
reflexiva. Através desta pesquisa bibliográfica, ficou claro que é a mudança na ação 
pedagógica do docente de Física que pode cativar os alunos desta área para uma 
compreensão mais detalhada da natureza, seus fenômenos e a influência na tecnologia, 
desde que ensinados de forma inovadora. É importante que o profissional de Física que opte 
pela licenciatura, busque aprender sobre as práticas pedagógicas disponíveis para enriquecer 
suas aulas e seu método de ensino, observando as mudanças tecnológicas existentes no 
nosso mundo e que o acesso à informação está cada vez mais fácil. 

 

Palavras-chave: Ensino inovador de Física. Ação pedagógica inovadora. Inovação no 
ensino de Física. 

 

1 Acadêmica de Docência no Ensino Superior/ Nível: Especialização, PUCPR, Escola de Educação e 

Humanidades, Curitiba-Paraná, profpaolavargas@gmail.com  


