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RESUMO O presente trabalho tem como objetivo identificar mudanças e permanências no curso de

Licenciatura em Física da Universidade Federal de Sergipe em relação à formação de professores no

período de 1975 até os dias atuais, a partir da análise das Resoluções do Conselho de Educação e

Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe (CONEPE/UFS) e do estudo de Souza e Júnior (1999)

sobre o histórico do referido curso. A pesquisa justifica-se pela importância de conhecermos o

percurso histórico do curso e as mudanças da grade curricular, já que hoje não há muitos trabalhos

que mostram sua estruturação e pensado durante sua criação até os dias atuais. Ao analisarmos as

resoluções, pudemos notar que as disciplinas específicas de Física ensinadas no início do curso eram

bem elementares e, com o tempo novas disciplinas específicas foram surgindo. PALAVRA-CHAVE:

Licenciatura em Física; grade curricular; formação do professor; percurso histórico. CURRÍCULUM:

Este estudio tiene como objetivo identificar los cambios y continuidades en la Licenciatura en Física

de la Universidad Federal de Sergipe, en relación con la formación del profesorado en el período de

1975 a nuestros días, a partir del análisis de los acuerdos del Consejo de Educación y la Universidad

de Investigación Federal de Sergipe (CONEPE/ UFS) y el estudio y Souza Júnior (1999) sobre la

historia de ese curso. La investigación se justifica por la importancia de conocer los antecedentes

históricos del curso y cambiar el plan de estudios, ya que hoy no tenemos muchos estudios que

muestran la forma en que se estructuró y pensó durante su creación hasta la actualidad. En la

revisión de las resoluciones, hemos observado que las disciplinas específicas de la física que se
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imparten en el inicio del curso eran muy básicas y con el tiempo han surgido nuevas disciplinas

específicas. PALABRAS-CLAVE: Licenciado en Física; plan de estúdios; la formación del

professorado; ruta histórica.

1.

A grade curricular nos cursos de graduação tem a finalidade de organizar as práticas educativas de

acordo com as necessidades da sociedade e do seu desenvolvimento (Silva et al., 2013). Dessa

forma, as grades contribuem para que o cidadão em formação se sinta mobilizado a agir, interferir e

melhorá-la a partir do seu trabalho e do conhecimento adquirido ao longo da formação universitária,

dessa forma, os currículos dos cursos universitários sofrem mudanças. Essas modificações são

necessárias devido às transformações tecnológicas e ideológicas que a sociedade vivencia em cada

época. Afinal, as necessidades de hoje não são as de ontem e nem serão as mesmas do amanhã,

pois vivemos em um mundo em constante evolução onde as pessoas são levadas a acompanhar e a

utilizar os objetos e conhecimentos produzidos em meio a essas transformações. Para que esses

conhecimentos cheguem à educação básica é necessário que o professor esteja capacitado para tal,

e isso supõe, em grande parte obtida durante vivência em curso superior. Entretanto, é preciso

compreender como as mudanças curriculares acontecem ao longo dos anos para que se possa

compreender o caminho percorrido pelo ensino superior; os motivos reais que o ensino na atualidade

apresenta, sua estrutura e seu desenvolvimento histórico. A motivação para este trabalho surgiu das

motivações de conhecer a história da Licenciatura em Física da Universidade Federal de Sergipe

(UFS) e como o seu currículo foi estruturado e pensado durante sua criação até os dias atuais. Essa

motivação tem como foco central conhecer as mudanças ocorridas na grade curricular, pois elas nos

permitem compreender as transformações ocorridas no curso desde a década de 1970 até os dias

atuais, a partir das disciplinas que compõem o curso de formação do futuro docente na área aqui

analisada. O curso de Licenciatura em Física da UFS foi implantado em 1972, e o seu Departamento

foi estruturado em 1971. O curso foi reconhecido pelo Conselho Federal de Educação em 1976,

através do Decreto nº 78.602 de 21/10/1976 e publicado no Diário Oficial da União em 22/10/1976.

Souza e Júnior (199, p.101) afirmam que:

O Departamento de Física (DFI) foi criado em 1971, constituindo um dos três

Departamento do Instituto de Matemática e Física (IMF), instalado, naquele

ano, sob a direção do Professor José Américo de Azevedo. O IMF, como outras

unidades universitárias, originou-se da implantação da Universidade Federal

de Sergipe, em 1968. Até então, o ensino de Física, em nível superior em

Sergipe, era responsabilidade da Escola de Química de Sergipe, criada em

1948, e não havia atividade de pesquisa nesse campo científico. As atividades

no campo de pesquisa em Física da UFS começaram a surgir a partir da
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implantação e consolidação do curso, os primeiros professores desse curso

vieram da Escola de Química e de outros cursos, como das engenharias, da

área de educação, humanas e da saúde. Essa configuração proporcionou aos

primeiros licenciados em Física uma formação diversificada, porque várias

áreas do conhecimento se faziam presentes na formação desses discentes,

incluindo: Biologia, Educação Física, Geologia.Veremos mais a diante as

contribuições que essas referidas áreas deram a Licenciatura em Física em

uma determinada época. O curso de licenciatura em Física tem função de

fornecer aos futuros professores uma formação sólida, para que eles se

tornem docentes conscientes de seu papel na sociedade. Segundo Rosa e Rosa

(2012):

O ensino de Física passou a ser objeto de preocupação e, portanto, de

investigação, a partir da década de 1960, após a implementação nos

Estados Unidos e, logo após, na América Latina, inclusive no Brasil, do

projeto Physical Science Study Committee, o PSSC. Nesse período, o

entusiasmo com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia postulou ao

ensino de Ciências, em particular à Física, o lema de disciplina cujo objetivo

estava na inserção dos jovens nas carreiras científicas. Assim, o referido

curso começa a ser pensado e a ser implantado na UFS para que os

estudantes tivessem acesso ao desenvolvimento cientifico e seguissem a

carreira cientifica. O curso de Bacharelado em Física foi criado inicialmente

em continuidade a licenciatura, para que a pesquisa nessa área começasse

a se desenvolver em Sergipe. O curso de Licenciatura surgiu com o objetivo

de ensinar os conceitos físicos e o exercício do magistério aos discentes

dessa graduação. A continuidade dos estudos nessa área, em curso de

bacharelado iria, portanto, torná-los professores-pesquisadores. Chervel

(1990, p.192) afirma que “ensinar (enseigner) - “ é, etimologicamente,

“fazer conhecer pelos sinais”. É fazer com que a disciplina se transforme, no

ato pedagógico, em um conjunto significante que terá como valor

representá-la, e por função torná-la assimilável. ”Fazer com que o

graduando assimile os conteúdos físicos e transmita a outros é a finalidade

pretendida na Licenciatura em Física. Com essas modificações, o referido

trabalho tem como objetivo compreender o processo histórico do curso

Licenciatura em Física da Universidade Federal de Sergipe (UFS), as razões

das modificações curriculares ao longo dos anos e analisar quantas

disciplinas voltadas para o ensino permanecem na grade curricular desde a
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sua criação até os dias atuais. 2- DA GRADE CURRICULAR INICIAL A

GRADE ATUAL As alterações da grade curricular dos cursos pautam-se na

necessidade que o ensino superior tem de acompanhar o desenvolvimento

da sociedade. Desse modo, como as instituições de nível superior têm a

função de servir a sociedade, seu ensino deve estar voltado para o

desenvolvimento dela e não ao contrário. Portanto, tais alterações são de

suma importância para que a universidade mantenha uma relação direta

com o desenvolvimento social e tecnológico da comunidade interna e

externa, sanando suas lacunas de conhecimento, de saber e de bons

profissionais no mercado de trabalho. Isso pode ser constatado a partir da

fala de Souza e Júnior (1999) visto que para eles,

o curso de Licenciatura em Física da UFS tem como objetivo formar

professores de Física para o ensino de segundo grau, com perfil profissional

caracterizado por uma formação básica atualizada em Física clássica e

moderna, sólido conhecimento em Física para o exercício do magistério no

âmbito do segundo grau, visão crítica da realidade política, social, econômica e

educacional brasileira, para que, enquanto profissional do ensino, possa

contribuir para a transformação da sociedade e domínio dos conhecimentos

didáticos e científicos que fundamentam sua pratica docente. (1999, P.102) Os

autores mostram que no referido curso, o ensino é pautado na formação do

futuro docente, que aprenderá a ser crítico e consciente do seu papel

enquanto formador de pessoas, sempre conectado com as transformações do

ensino e da sociedade. Todavia, sua prática docente não será voltada somente

para a transmissão do saber, mas para a construção dele. O curso de

Licenciatura em Física da UFS surge na década de 1970. A primeira resolução

do Conselho do Ensino e da Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe

(CONEPE/ UFS) foi publicada em 1972, mas nesta resolução não consta a

primeira grade curricular. No mesmo ano é aprovada a inserção de Equações

Diferenciais na grade curricular da licenciatura em Física como Co-requisito de

Física III, conforme consta na Resolução Nº 022/1972, onde a decisão da

Câmara de Ensino da Universidade Federal de Sergipe foi aprovada sob o

processo 3751/72 no dia 07 de julho de 1972. A primeira grade curricular foi

aprovada em oito de setembro de 1972, constando na resolução 027/1972. A

resolução do CONEPE Nº 005/1975 aprova o currículo de licenciatura do 1º

grau em Ciências, currículos de Licenciatura plena em Física e em Matemática.

A grade curricular do curso de Licenciatura em Física para o primeiro grau era
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divido em 8 períodos, com carga horária total de 3120 horas, totalizando 53

disciplinas. Conforme a resolução CONEPE Nº 005/1975, os períodos do

curso compreendiam as seguintes disciplinas. Primeiro período: Metodologia

das Ciências, Estatística Geral, Fundamentos de Psicologia, Fundamentos de

Sociologia, Fundamentos de Matemática, Fundamentos de Química e educação

Física. Segundo período: Estrutura e funcionamento do Ensino I, Biologia

geral, Desenho Geométrico, Álgebra, Química Geral, Psicologia do

Desenvolvimento I, Est. De Prob. Bras. I e Educação Física. Terceiro

período: Sociologia da Educação, Botânica Geral, Geometria Euclidiana,

Psicologia da Aprendizagem, /Geologia e Paleontologia, Genética e Evolução e

Educação Física. Quarto período: Introdução à Higiene, Didática Geral,

Geometria Descritiva, Fundamentos de Química Orgânica, Zoologia Geral,

Elementos de Anatomia e Fisiologia Humana e Educação Física. Quinto

período: Cálculo I, Introdução a Física. Sexto período: Cálculo II, Filosofia

da Educação, Física I, Física Experimental I, Introdução à Ciência da

Computação, Desenho Técnico, Estrutura e Funcionamento do Ensino II,

Prática Educativa EPB, Educação Física. Sétimo Período: Cálculo III, Física II,

Física Experimental II, Equações Diferenciais I, Psicologia do Desenvolvimento

II e Prática de Ensino de Física. Oitavo Período: Física III, Física

Experimental III, Instrumentação para Ensino de Física, Cálculo Numérico,

Estrutura da Matéria e Mecânica Geral. A mesma resolução afirma que,

O primeiro e segundo período constituem o I Ciclo, sendo assim e

considerados para efeito de aplicação das Normas para Restruturação e

acionamento dos ciclos de graduação e sistema de créditos da UFS. Os cinco

primeiros períodos constituem o currículo pleno de Licenciatura em Química,

em Física e em Matemática. (CONEPE, 1975). Por meio da resolução 005/

1975, notamos que o graduando primeiramente estudava as disciplinas que

ajudariam na sua formação enquanto licenciado, para depois adentrar nas

especificas do seu curso. Era uma formação voltada para a atuação do futuro

professor no ensino de Ciências do primeiro grau, por isso o currículo é

diversificado com disciplinas da biologia, da geologia, da educação dentre

outros cursos. É importante frisar que essa heterogeneidade de disciplinas na

grade curricular do curso de Licenciatura de Física se deve a formação

diversificada do corpo docente da época. Na década de 1970 existia uma

grade curricular para os graduandos que iriam atuar no primeiro grau (nos
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dias atuais chamado de fundamental maior que vai do 5º ano até o 9º) e outra

para o exercício do magistério no segundo grau (atualmente é chamado de

Ensino médio). A resolução do CONEPE Nº 16/1976, publicada em 1976,

aprova o currículo de Licenciatura em Ciências com habilitação em Matemática

(II Grau) e em Física (II Grau) do Instituto de Matemática e Física da

Universidade Federal de Sergipe, em que os professores são capacitados para

o exercício do magistério no âmbito do segundo grau. A grade curricular para

esse nível de ensino é composta pelas seguintes disciplinas: Fundamentos de

Matemática, Álgebra, Geometria Euclidiana, Cálculo I, II e III, Equações

Diferenciais I, Cálculo Numérico, Introdução a Ciência da Computação,

Desenho Geométrico, Desenho Técnico I e II, Introdução a Física, Física I, II e

III, Física Experimental I, II e III, Estrutura da Matéria, Introdução a Física

Moderna, Mecânica Geral, Fundamentos de Química, Química I, Instrução para

o Ensino de Ciências, Instrumentação para o Ensino de Física, Estatística

Geral, Metodologia da Ciência, Fundamentos de Psicologia, Fundamentos de

Sociologia, Introdução a Higiene, Fundamentos de Química Orgânica, Botânica

Geral, Zoologia Geral, Biologia Geral. Genética e Evolução, e Geologia. Essas

disciplinas eram as obrigatórias. Podemos perceber uma diferença significativa

entre as resoluções 005/1975 e 16/1976. A de 1975 é mais voltada para o

exercício pleno do magistério, a formação do discente é mais ampla, pois

contempla um maior número disciplinas voltadas para diversas áreas do

conhecimento e para licenciatura. Já a resolução de 1976 é mais voltada para

o conhecimento da Física e suas especificidades, o currículo traz a distinção

entre a Física Clássica e a Física Moderna, a formação do estudante começa a

ser restrita e atualizada. Ao referirmos sobre mudanças de grade curricular

nos cursos de licenciatura, devemos compreender a partir da formação desses

futuros professores, pois os cursos de graduação passam por inclusão e

exclusão de disciplinas para que os mesmos se adequem às necessidades da

Universidade. Provavelmente acontece o mesmo com a grade curricular das

licenciaturas, pois as mudanças sofridas devem ocorrer de acordo com a

necessidade do sistema educacional de cada época para que o ensino básico

consiga acompanhar os avanços da sociedade e da ciência. É importante frisar

que Antes da década de 1930 a formação dos professores era voltada para

transmissão dos conteúdos. O professor era considerado o detentor do saber e

o os alunos aqueles que recebiam. A metodologia de ensino (didática) que os

professores tinham era voltada para o comprimento de regras e normas que
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orientavam o ensino, era um ensino dissociado da prática e que não visava à

formação do cidadão para a vida em sociedade. (VEIGA, 2004). Cherval

(1990) e Veiga (2004) mostram que a finalidade primeira da educação estava

voltada ao ensino religioso (para com Deus), depois para com seus e, por fim,

para o desenvolvimento político. Ao analisarmos as resoluções do

CONEPE/UFS para o curso de Licenciatura em Física percebemos que o curso

nasce com o enfoque de formar professores capazes de ensinar para além da

sala de aula, ou seja, o professor deve preparar o aluno para a vida e

relacionar conteúdo com seu cotidiano, estabelecendo conexão entre teoria

com a prática, escola com sociedade. Veremos que a disciplina Metodologia de

Ciências está presente na grade curricular do referido curso desde a sua

criação, o que nos leva a supor que era papel dela a função de dar subsídio

necessário para o desenvolvimento intelectual, crítico, social e cientifico ao

futuro professor como também auxiliar na sua prática pedagógica. Ainda em

1976, o CONEPE/UFS aprova a departamentalização dos cursos do instituto de

Matemática e Física pela resolução Nº 17/1976. A departamentalização

separou os departamentos de Matemática e Física e cada um ficou responsável

por ofertar e lecionar disciplinas restritas à sua área. O departamento de Física

era responsável por Física I, II e III, Física Moderna, dentre outras disciplinas.

Já o departamento de Matemática seria responsável por Cálculo I, II e III,

Cálculo numérico, dentre outras. Algumas disciplinas da Engenharia Química

como: Mecânica dos Fluidos I e II, Transferência de Calor I e II foram

agregadas ao Departamento de Física até a criação do Departamento de

Engenharia Química. Souza e Junior (1997, p.103) afirmam que,

De 1971 a 1980 o Departamento da Física funcionou no prédio da Vila Cristina.

Em 1981 transferiu-se para suas atuais instalações, na Cidade Universitária

“Prof. José Aloísio de Campo”, dispondo de recursos físicos e operacionais

adequados às suas atividades de ensino e pesquisa. Desta forma,

consideramos que houve uma melhoria no processo educacional em

decorrência da oferta demais espaço físico, pois o espaço físico também é de

grande importância para o corpo discente, uma vez que este será cenário

diário de estudo, discussões, reflexões e convívios sociais. Para Silva (2011)

“A sala de aula se vincula à dimensão física- local apropriado para a realização

de ações, ao passo que a aula assume a dimensão de organização do processo

educativo, tempo e espaço e aprendizagem”. Logo, para o bom funcionamento

da ação educativa o espaço físico é fundamental. A resolução de Nº 006/1986
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aprova a inclusão das seguintes disciplinas optativas no currículo da graduação

em Física: Instalações Elétricas Prediais, Mecânica dos Fluidos II,

Transferência de Calor II, Introdução a Estatística, Introdução ao Cálculo das

Probabilidades, Processamento de Dados, Programação de

Microcomputadores, Variável Complexa, Geometria Diferencial, Equações

Diferenciais II, Álgebra I e II, Topologia dos Espaços Métricos, Analise

Matemática I e II e Físico-Química III. O CONEPE/UFS (1986) deixa claro na

resolução que essas disciplinas foram inclusas “considerando a necessidade de

adaptação do currículo à realidade do ensino da UFS”. Não consta do

documento a especificidade da modalidade de ensino em que essas disciplinas

foram incluídas, mas deixa subtendido que foram inclusas na grade curricular

da Licenciatura e do Bacharelado em Física. Os cursos que faziam parte do

Instituto de Matemática e Física (IMF) eram diurnos. Em 1993 foi aprovada a

implantação do curso noturno das Licenciatura em Matemática, Química e

Física, como consta na resolução 021/1993 do CONEPE´/UFS. No segundo

artigo dessa resolução consta o seguinte objetivo “formar profissionais no

campo da Matemática, da Física e da Química, capacitando-os para o

desempenho da docência no ensino de 1º e 2º graus. No terceiro artigo consta

o seguinte,

Os cursos noturnos de Licenciatura em Matemática, Física e Química deverão

capacitar os profissionais para que, no exercício de suas funções em sala de

aula e em situações educacionais acompanhem o desenvolvimento de ensino

da sua área de conhecimento, repensem suas práticas educativas,

reconstruindo os conhecimentos no aprendizado permanente. Nesta resolução

é enfatizada a importância da reflexão sobre a prática enquanto docente e a

busca constante pelo conhecimento, pois o licenciado não deve ficar parado no

tempo e no espaço, sua função consiste em acompanhar o desenvolvimento

de sua área de ensino e da sociedade para que possa construir o

conhecimento em si mesmo e nos seus futuros alunos. Os cursos noturnos são

compostos por 10 (dez) períodos, tendo o currículo padrão que corresponde às

disciplinas obrigatórias que são distribuídas entre os períodos, obedecendo a

uma sequência lógica e currículo complementar que é composto pelas

disciplinas optativas, elas são as mesmas do curso diurno. A principal

diferença entre a licenciatura em Física diurno e noturno é a quantidade de

períodos, o primeiro é composto por 8 e o segundo por 10. A duração mínima

do curso são 8 períodos e máxima 16. No decorrer deste trabalho poderemos
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notar várias mudanças ocorridas na grade curricular. Essas mudanças estão

relacionadas às finalidades reais e de objetivo destacadas por Chervel (1990)

em que diz que a função das disciplinas escolares “consiste em cada caso em

colocar um conteúdo de instrução a serviço de uma finalidade educativa”. As

finalidades de objetivo são estabelecidas pela legislação, enquanto, as

finalidades reais, são as escolares, aquelas pelas quais a escola ensina.

Conforme Chervel (1990),

A distinção entre finalidades reais e finalidades de objetivo é uma necessidade

imperiosa para o historiador das disciplinas. Ele deve aprender distingui-las,

mesmo que os textos oficiais tenham tendência a misturar umas e outras.

Deve, sobretudo, tomar consciência de que uma estipulação oficial, num

decreto ou numa circular, visa mais frequentemente, mesmo se ela é

expressada em termos positivos, corrigir um estado de coisas, modificar ou

suprimir certas práticas, do que sancionar oficialmente uma realidade. (1990,

(p.190). No tocante ao contexto, as finalidades de objetivos estão nas

resoluções do CONEPE e documentos que trazem mudanças, a fim de

melhorar as finalidades reais que são as que acontecem na prática, essas

finalidades sempre devem estar relacionadas. De acordo com Chervel (1990,

p. 188), os conteúdos sofrem transformações e a função das disciplinas

escolares “consiste em cada caso em colocar um conteúdo de instrução a

serviço de uma finalidade educativa”. Assim, essas finalidades evoluem de

acordo com as épocas. O público atual, cheio de tecnologia e de novos hábitos,

exige novo ensino e novos métodos aliados às novas finalidades. A Física

Moderna, por exemplo, hoje em dia atua em vários ramos da tecnologia, da

indústria, da Nanotecnologia, da Fotografia/Cinematografia, de geração de

energia, da Indústria/ Engenharia de Materiais entre outros. E para que as

descobertas científicas evoluam, a formação acadêmica é primordial,

acredita-se que a grade curricular vai sendo modificada por causa desses

fatores, Neste sentido, a resolução Nº 12/1997 traz alterações aos currículos

dos cursos de Física Licenciatura e Física Bacharelado. As disciplinas Estudos

de Problemas Brasileiros I e Estudos de Problemas Brasileiros II são excluídos

no currículo do curso de Licenciatura em Física. Também ouve Alteração do

número de créditos e carga horária dos cursos em que Física-Licenciatura

passa a ter 145 créditos obrigatórios e 22 créditos optativos, totalizando 167

créditos com uma carga horária de 2.505 horas. Assim, a exclusão das
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disciplinas Estudos de Problemas brasileiros I e II pode estar relacionada ao

que Pimenta destaca em seus grifos em que fala que cotidiano atravessa

múltiplas culturas e problemas sociais, e essas questões são significativas

dentro do enfoque crítico do papel da didática, que busca um ensino

contextualizado e complexo como a sociedade brasileira atual. Outra alteração

bastante significativa na resolução acima foi a alteração do número de créditos

e carga horária dos cursos, em que Física-Licenciatura passa a ter 145 créditos

obrigatórios e 22 créditos optativos, totalizando 167 créditos com uma carga

horária de 2.505 horas. Enquanto o currículo inicial do curso de Física

Licenciatura (1972), segundo Sousa e Júnior (1999), possuía 555 horas em

disciplinas específicas da área de Física, cerca de 20,7% da carga horária total

do curso, o novo currículo conta com 1050 horas em disciplinas do DFI,

alcançando 41,9% do total de créditos exigidos para a integração do curso.

Logo, ter maior quantidade de disciplinas específicas significa a possibilidade

de maior conhecimento na área de formação. A resolução Nº 06/1997 inclui as

disciplinas: Instalações Elétricas Prediais; Mecânica dos Fluidos II;

Transferência de calor II; Introdução à estatística e Introdução ao cálculo das

probabilidades. Essas disciplinas serão optativas e irão compor o elenco

oferecido para o curso de graduação em Física. Observando a ementa dessas

novas disciplinas, por exemplo, Mecânica dos Fluidos, notamos a relação que o

ensino começa a ter com as novas tecnologias e a preocupação em formar

professores capacidades para lidar/trabalhar com elas em sala de aula. Desse

modo, Veiga (2002) afirma que um dos pressupostos da didática é “o

professor, como agente social, que procura colocar em questão a lógica

modernizadora”. A resolução 03/2000 também traz várias mudanças e

aprovações, dentre elas a nova departamentalização do departamento de

Física, que substitui aquela aprovada pela resolução 58/90. Outra mudança

bastante significativa é o novo ementário dos cursos de Física, este novo

ementário exclui algumas disciplinas, inclui outras e novas disciplinas passam

a serem pré-requisitos. Assim, as disciplinas excluídas são: Física I; Física

II; Física III; Tópicos especiais em Física I; Tópicos especiais em Física II;

Tópicos especiais em Física III; Estrutura da matéria I; Tópicos especiais de

estrutura da matéria I; Estrutura da matéria III; Tópicos especiais de

estrutura da matéria III; Estrutura da matéria II; Tópicos especiais de

estrutura da matéria II; Estrutura da matéria IV; Tópicos especiais de

estrutura da matéria IV. As disciplinas incluídas são: Física A; Física B;
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Física C; Laboratório de Física A; Laboratório de Física B; Laboratório de Física

C; Estrutura da Matéria A; Estrutura da Matéria B; Estrutura da Matéria C;

Lab. de Estrutura da matéria A; Lab. de Estrutura da matéria B; Lab. de

Estrutura da matéria C; Tópicos Especiais de Física Geral e Educação. E as

disciplinas pré-requisitos serão: Mecânica Clássica I; Instrumentação para

o Ensino de Física I; Instrumentação para o Ensino de Física II;

Instrumentação para o Ensino de Física III; Mecânica Quântica I; Mecânica

Estatística I; Eletrotécnica Geral. Podemos observar a preocupação com a

atualização do currículo, Chervel (1996) mostra que a transformação no

público da escola provoca mudanças na própria disciplina e suas finalidades. E

como falamos anteriormente o público varia com o tempo, logo as finalidades

também mudam fazendo com que as mudanças nos currículos sejam

essenciais para uma formação eficaz e atualizada. A resolução

028/2002aprova um projeto pedagógico dos de cursos Física - habilitação

Licenciatura (diurno e noturno) dos quais resultará o grau de licenciado em

Física. Esses cursos terão como objetivo formar profissionais no campo de

Física, capacitando-os para o desempenho da docência no ensino fundamental

e médio. Deverão capacitar os profissionais para que, no exercício de suas

funções em sala de aula e em situações educacionais, acompanhem o

desenvolvimento do ensino na sua área de conhecimento e repensem suas

práticas educacionais reconstruindo os conhecimentos no aprendizado

permanente. Em 2006 um novo projeto é aprovado por meio da resolução

128/2006/CONEP, nela contém os objetivos gerais que é formar professores

de Física, para o ensino fundamental e médio, que tenham uma dimensão de

interdisciplinaridade e uma formação científica básica que os incentive à

reflexão, ao desenvolvimento da pesquisa educacional, ao trabalho em equipe

e preparar o futuro professor para desenvolver iniciativas para atualização e

aprofundamento constante de seus conhecimentos para que possa

acompanhar as rápidas mudanças na área. Com base nas resoluções de 2002

e 2006, podemos notar uma grande mudança quanto aos objetivos do curso,

pois esta nova resolução busca um professor interdisciplinar que esteja

preparado para desenvolver sua prática pedagógica como uma ação

investigadora. Essa tendência educacional vem requerendo do licenciando a

apropriação de metodologia de ação e de procedimentos facilitadores do

trabalho docente, com vistas à resolução de problemas de sala de aula e que

compreenda os contextos sociais, políticos e institucionais na configuração das
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práticas escolares. Em 2008 o curso Licenciatura em Física, turno diurno

começa e ser extinto, essa extinção foi gradativa para que os alunos

matriculados nele não se prejudicassem, o último vestibular com ofertada para

Licenciatura em Física diurno foi o do processo seletivo 2008 da UFS, com 50

vagas ofertada. As vagas do curso diurno foram alocadas no noturno,

ofertando 100 vagas para esse turno a partir do processo seletivo de 2009,

sendo 50 vagas com entrada com primeiro período e mais 50 no segundo

período. O departamento de Física e os demais departamentos que servem ao

curso continuaram ofertando disciplinas para essa modalidade até o período

2013/2 com oferta para alunos reprovados. O prazo máximo foi de 6 anos

para oferta dessas disciplinas. Os graduandos que não concluíram até 2013/2

foram todos remanejados para o curso de Licenciatura em Física, turno

noturno, como consta na resolução do CONEPE/UFSNº 048/2008. Em 2013 é

aprovada a alteração no Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em

Licenciatura em Física, como consta na resolução do CONEPE/UFS Nº 35/2013,

onde várias resoluções anteriores foram consideradas para formulação e

aprovação desse projeto, dentre elas a Resolução CONEPE Nº 84/2009 em

“que inclui a disciplina Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS como disciplina

obrigatória no currículo dos cursos de Licenciatura de Fonoaudiologia e como

disciplina optativa nos demais cursos da UFS”, a qual entrou em vigor na

grade da licenciatura em Física no segundo período de 2013. Essa resolução

traz os objetivos gerais e específicos da Licenciatura em Física, é perceptível

que os objetivos pautados nela continuam com a mesma finalidade que os

objetivos iniciais, os quais nortearam a criação e implantação da Licenciatura

em Física na UFS. Consta na Resolução 35/2013 os seguintes objetivos Gerais,

a. Formar professores de Física, para o ensino fundamental e médio, que tenham uma dimensão

de interdisciplinaridade e uma formação cientifica básica que os incentive à reflexão, ao

desenvolvimento da pesquisa educacional e ao trabalho em equipe, e,

b. Preparar o futuro professor para desenvolver iniciativas para atualização e aprofundamento

constante de seus conhecimentos para que possa acompanharas rápidas mudanças na área.

É notória nos objetivos gerais a preocupação que o curso tem em formar professores conscientes de

seu papel em sala de aula, como também a busca pela interação/conversa do conhecimento físico

com as outras áreas do saber, é pautada aqui a importância da reflexão na prática educacional, pois

é ela quem vai tornar o futuro professor um ser atuante, atualizado e crítico. Os objetivos específicos

estão em consonância com os gerais, onde é enfatizada a importância da busca e construção de um
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aprendizado contínuo. Segundo essa resolução o licenciado em Física deve:

1-Ter formação generalista, sólida e abrangente nos diversos campos

da Física e preparação adequada à aplicação pedagógica desses

conhecimentos na sua prática educativa nos ensinos fundamental e

médio;

2-Refletir, na sua prática, como profissional e como cidadão

competências e habilidades relacionadas à sua formação pessoal, à

compreensão da Física, à busca de informação, à comunicação e

expressão, ao ensino de Física e à profissão.

Cabe ao futuro professor ter em mente que sua prática pedagógica vai

além da sala de aula e do conhecimento da sua área de formação e

ensino, enquanto profissional da educação ele tem que ser um eterno

estudante da sua área do saber e das diversas áreas do saber. Essa

mesma resolução traz a nova grade do curso de Licenciatura em Física

em que é constituída de 4 núcleos, sendo eles: 1- Núcleo Comum de

Conteúdos Básicos que compreende as seguintes disciplinas: Cálculo I,

II e III, Cálculo Numérico I, Equações Diferenciais Ordinárias, Física A,

B e C, Introdução à Física, Introdução à Física da Matéria Condensada,

Introdução à Física Estatística, Introdução à Física Nuclear e de

Partículas Elementares, Introdução à Mecânica Quântica, Laboratório de

Física A, B e C, Laboratório de Física Estatística e da Matéria

Condensada, Laboratório de Mecânica e Física Nuclear, Métodos de

Física Teórica I e II, Química I e Vetores e Geometria Analítica.

2-Núcleo Especializado de Conteúdos Profissionais constituídos por:

Didática e Metodologia do Ensino I e II, Estrutura e Funcionamento da

Educação Básica, Instrumentação para o Ensino de Física I, II, III e IV,

introdução à Psicologia da Aprendizagem, Introdução à Psicologia do

Desenvolvimento e Língua Brasileira de Sinais. 3- Núcleo de Estágio

que contempla as seguintes disciplinas: Estágio Supervisionado em

Ensino de Física I, II, III e IV. O quarto núcleo é constituído pelas

disciplinas optativas em que o aluno deve cursar 16 créditos que

equivalem a 240 horas. Ao analisarmos a grade curricular de 2006 e a

de 2013 que está em vigor percebemos uma mudança significativa

entre as disciplinas que compõem elas, algumas disciplinas foram
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excluídas porque não atendem mais as necessidades da Universidade e

consequentemente da sociedade. As universidades devem desenvolver

um “ensino que responda às necessidades e às exigências da sociedade

e contribua com os seus projetos históricos e perspectivas de

transformação”. (LOMBARDI, 2000, p.91). Outras disciplinas foram

incluídas e boa parte continuam na grade desde a criação do curso,

como Química I, Cálculo I, II e III, Equações diferencias. 3-

CONSIDERAÇÕES FINAIS Percebe-se por meio dos objetivos gerais e

específicos dos projetos pedagógicos do curso de Licenciatura em Física

aprovados nas resoluções do CONEPE, que as mudanças ocorridas

estão relacionadas com as finalidades de cada época, exemplo disso

são as disciplinas Estudos de Problemas Brasileiros I e II, que em 1997

foram excluídas da grade curricular, essas reformulações da educação

também estão relacionadas com as reestruturações políticas e

econômicas do País, uma possível explicação para isso são as

mudanças de finalidade real e de objetivo do curso para com o público

alvo devido aos avanços da sociedade ao longo dos anos. Encaixam-se

nos pressupostos e no percurso histórico da didática abordado por

Veiga (2004), percurso esse que tem o entendimento de ensino como

seu objeto de estudo. Sendo assim, foi possível identificar a diminuição

das disciplinas voltadas para Licenciatura, pois a grade inicial tinha uma

quantidade maior delas e era voltada para uma formação mais ampla

do conhecimento, onde o ensino perpassava por várias áreas do

conhecimento, com o decorrer do tempo essa formação foi se tornando

mais especifica, com um olhar mais atento ao conhecimento da Física e

de suas especificidades. Por meio do exame das resoluções do CONEPE,

podemos notar que os objetivos para a formação do licenciado de hoje

são diferentes da formação das décadas anteriores, pois atualmente SE

tem buscado a formação de um profissional professor e pesquisador

atento as mudanças ocorridas na sociedade e trabalhando isso em sala

de aula. Como exemplo disso, podemos destacar a resolução de 2006,

que busca um professor interdisciplinar que esteja preparado para

desenvolver sua prática pedagógica como uma ação investigadora, que

trabalhe com resoluções de problemas e que compreenda os contextos

sociais, políticos e institucionais na configuração das práticas escolares.

Diferente da resolução Nº 04 de 1997, que tem a primeira grade
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curricular os discentes que estudam até o quinto período disciplinas

voltadas para diversas áreas do conhecimento, como também

disciplinas voltadas para o pleno exercício do magistério e não se tinha

a preocupação em torná-lo pesquisador, com o decorrer dos anos essa

realidade foi modificada, o curso passou a ter menos disciplinas com

ênfase nas práticas educativas como nos mostra a última resolução. No

entanto, as finalidades de objetivo estão claras nas resoluções, agora

nos resta saber se estas estão caminhando juntas com as finalidades

reais que são as que acontecem de fato, esse questionamento pode ser

levado para futuras pesquisas. O ensino em Física ainda tem um longo

caminho a percorrer, se olharmos para a grade curricular atual da

Licenciatura em Física percebemos que o curso abrange uma maior

quantidade de disciplinas voltadas para a formação de um pesquisador

e não de um profissional da educação como se tinha na década de

1970.
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