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RESUMO 

 

Neste trabalho, foram investigadas implicações das avaliações externas em um curso 
de licenciatura em Física de uma instituição pública estadual. O principal objetivo 
consiste em investigar o desenvolvimento de competências e habilidades 
relacionadas aos aspectos conceitual, histórico e filosófico da Física Moderna e 
Contemporânea (FMC) em um curso de Licenciatura em Física de uma Universidade 
Pública do estado do Ceará e implicações desta formação para o ENADE. Sabendo 
que o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) é o programa 
responsável por avaliar a qualidade educacional das Instituições de Ensino Superior 
(IES) do país, sendo o ENADE a principal ferramenta de avaliação dos cursos de 
graduação no Brasil. Realizamos uma análise buscando entender as implicações do 
ENADE no curso de Licenciatura em Física de uma instituição pública estadual. A 
nossa pesquisa está fundamentada nos aspectos da abordagem qualitativa defendida 
por Bogdan e Biklen (1994) a qual valoriza os aspectos subjetivos, descritivos e 
interpretativos na investigação. Utilizamos a análise de conteúdo para o tratamento 
dos dados conforme acepções de Bardin (2011). Como ponto de partida, foram 
analisados documentos oficiais externos (Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
formação de professores e para os cursos de Física) e internos (Projeto Pedagógico 
do Curso de licenciatura em física de uma instituição pública estadual), bem como as 
diretrizes norteadoras das provas do ENADE, a fim de identificar o perfil profissional 
de um físico, os conteúdos, as competências e habilidades, focando os aspectos 
históricos e filosóficos da Física Moderna e Contemporânea. Além disso, foram 
realizadas entrevistas com docentes do departamento de um curso de licenciatura em 
Física de uma instituição pública estadual, buscando identificar as implicações do 
ENADE no curso, em especifico, nas suas práticas pedagógicas. Os docentes 
investigaram demostraram uma preocupação com os resultados do exame, visto que 
este é um dos critérios do cálculo do CPC, responsável pela regulação dos cursos de 
graduação; enfatizam que é importante trabalhar com questões do exame no intuito 
de familiarizar os estudantes com esse tipo de prova e que os aspectos históricos e 
filosóficos são trabalhados no curso. Foram selecionados problemas de Física 
Moderna e Contemporânea das edições do ENADE, com ênfase naqueles que 
apresentaram uma abordagem histórica e filosófica. Foi constatado que tais aspectos 
são utilizados apenas para contextualização do enunciado do problema, gerando 
distorções quanto à utilização da história da ciência. A maioria dos problemas 
analisados exploram somente habilidades conteudísticas, esquecendo-se de outras 
habilidades que são fundamentais para o desenvolvimento de competências 
essenciais para a formação do licenciando em Física, à exemplo, o planejamento e o 
desenvolvimento de diferentes experiências didáticas em Física, reconhecendo os 
elementos relevantes às estratégias adequadas; a elaboração ou adaptação de 
materiais didáticos de diferentes naturezas, identificando seus objetivos formativos, 
de aprendizagem e educacionais (BRASIL, 2001a, p. 5). Com isso, o presente 
trabalho pode contribuir para o conhecimento dos princípios que fundamentam o 
ENADE, tais como as implicações dos seus resultados nos cursos de Licenciatura em 
Física, além de despertar reflexões aos profissionais da comunidade acadêmica 
(docentes, discentes e pesquisadores), sobre o tipo de formação que estão 
oferecendo aos seus alunos, como repensar a suas práticas pedagógicas, e 
consequentemente, melhorar a qualidade do ensino superior.  
 

Palavras-chave: ENADE. Licenciatura em Física. Física Moderna e Contemporânea.  



ABSTRACT 
 
In this work, we investigated the implications of external evaluations in a Physics 
degree course at a state public institution. The main purpose is to investigate the 
development of competencies and skills related to conceptual, historical and 
philosophical aspects of Modern and Contemporary Physics (FMC) in a Physics 
Degree course at a Public University at Ceará (Brazil) and implications of this training 
for the ENADE. Knowing that the National System of Evaluation of Higher Education 
(SINAES) is the program responsible for evaluating the educational quality of Higher 
Education Institutions (IES) in the country, being ENADE the main tool for evaluation 
of undergraduate courses in Brazil. We conducted an analysis seeking to understand 
what are the implications of ENADE in a Physics Degree course of a state public 
institution. Our research is based on qualitative aspects of an approach advocated by 
Bogdan and Biklen (1994) which values subjective, descriptive and interpretative 
aspects in the investigation. We used content analysis for the treatment of data 
according to Bardin's (2011) meanings. As a starting point, we analyzed official 
documents external (National Curriculum Guidelines for teacher training and for 
Physics courses) and internal (Pedagogical Project of the Degree Course in Physics 
of a state public institution), as well as the guidelines on the exams of ENADE, in order 
to identify the professional profile of a physicist, the contents, skills and abilities, 
focusing on historical and philosophical aspects of Modern and Contemporary Physics. 
In addition, interviews were conducted with teachers from the department of a degree 
course in Physics of a state public institution, seeking to identify the implications of 
ENADE in the course, to be precise, in its pedagogical practices. The investigated 
professors showed concerns with the results of the exam, since this is one of the 
criteria for calculating the CPC, responsible for the regulation of undergraduate 
courses; they emphasize that it is important to work with exam questions in order to 
familiarize students with this type of test and that the historical and philosophical 
aspects are worked on in the course. Problems of Modern and Contemporary Physics 
were selected from the ENADE editions, with emphasis on those that presented a 
historical and philosophical approach. It was found that such aspects are only used to 
contextualize the enunciation of the problem, generating distortions regarding the use 
of the history of science. Most of the problems analyzed explore only content skills, 
forgetting about other skills that are fundamental for the development of essential 
competences for the training of graduates in Physics, for example, the planning and 
development of different didactic experiences in Physics, recognizing relevant 
elements to appropriate strategies; the development or adaptation of didactic materials 
of different natures, identifying their formative, learning and educational objectives 
(BRASIL, 2001a, p. 5). So, this work can contribute to the knowledge of principles that 
underlie the ENADE, such as implications of its results in the degree courses in 
Physics, in addition to awakening reflections on professionals from the academic 
community (teachers, students and researchers), as the type of training they are 
offering to their students, how to rethink their teaching practices and consequently 
improve the quality of higher education. 
 

Keywords: ENADE. Physics Degree. Modern and Contemporary Physics. 
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Primeiras palavras: minhas experiências de avaliação em minha formação 

  

O ato avaliativo no contexto educacional tradicional (baseado em provas) 

sempre foi algo que despertou nos estudantes anseios, frustações e inquietações 

quanto as notas. Por exemplo, lembro-me que, enquanto aluna da educação básica 

era comum, após a avaliação, o professor corrigir os itens na sala de aula e todos os 

meus colegas lamentavam os erros e comemoravam os acertos. O professor 

atualizava-nos a respeito das notas a cada ciclo avaliativo. Era hábito revelar o nome 

do estudante e a nota ou média bimestral atribuída. O professor também costumava 

verificar em suas anotações pontos alcançados em realizações de trabalhos, 

participação nas aulas, comportamento, entre outros aspectos para “fechar” tal média. 

Todas as notas eram somadas no final do ano letivo as quais comprovavam se 

estávamos (cada estudante da turma) aptos para cursar o ano seguinte ou repetir 

novamente a mesma série. 

As notas, neste modelo de avaliação, vivenciada em minha formação na 

educação básica, servia de parâmetro para o professor identificar aprendizagens 

desenvolvidas (mesmo sem representar todo processo instrucional). Com esta 

quantificação através da nota atribuída pelo professor ele também tomava como 

referência para o prosseguimento dos conteúdos prescritos no currículo, desta forma 

o domínio do conteúdo em pouco intervalo de tempo era suficiente para determinar se 

houve aprendizagem pelos alunos. 

Posteriormente, na condição de aluna de graduação no curso de Licenciatura 

em Física da Universidade Regional do Cariri – URCA, CE, fui percebendo que os 

processos avaliativos durante minha formação inicial eram continuados nas práticas 

avaliativas dos professores universitários, com o diferencial de que estes professores 

possuíam uma maior autonomia quando se trata do tema “reprovação”. Por outro lado, 

os alunos cobravam-se pelo fato de se sentirem pressionados em obter boas notas 

nas disciplinas da grade curricular principalmente das disciplinas mais exatas (Ex. 

Cálculos; Física Geral; Mecânica Clássica). Isto se justifica pelo fato de que as 

disciplinas, após ser cursadas, são inseridas no histórico escolar e as notas 

semestrais advindas destas são computadas para determinar o coeficiente de 

rendimento do aluno no curso, desta forma a avaliação era totalmente somativa.  

A obtenção do resultado de um coeficiente elevado se torna indispensável para 

certificar ao mercado de trabalho, ou seja, classificando os bons e maus profissionais 
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numa área de conhecimento e valor decisivo para o prosseguimento dos estudos a 

nível de mestrado e doutorado. Assim a nossa adesão ao mundo profissional e 

interesses de continuação dos estudos dependiam apenas do valor de uma nota sem 

considerações ao desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para 

a formação profissional.    

Baseado na experiência profissional de avaliação durante toda formação 

escolar na educação básica e superior buscamos compreender neste trabalho de 

dissertação uma parte da temática da avaliação referente ao entendimento da 

avaliação externa no processo de ensino superior. Atualmente temos o SINAES 

(Sistema Nacional de avaliação da Educação superior) como principal ferramenta do 

estado para verificar, através da mensuração de notas, a qualidade educacional 

nacional oferecida pelas IES, contudo os cursos de graduação. Dentre seus 

procedimentos avaliativos temos o ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes) responsável por avaliar o desenvolvimento dos estudantes durante o 

processo de formação. 

Acreditamos que a discussão de tais critérios avaliativos, em especifico o 

ENADE, pode contribuir para o conhecimento dos princípios que fundamentam este 

exame, tal como as implicações dos seus resultados nos cursos de Licenciatura em 

física, proporcionando reflexões aos profissionais da comunidade acadêmica 

(docentes, discentes e pesquisadores), sobre que formação estão oferecendo aos 

seus alunos e como repensar a sua prática pedagógica no intuito de melhorar a 

qualidade do ensino superior. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 
 

A avaliação permeia todos os espaços sociais, perpassando não apenas pela 

sala de aula e muros escolares, mas presentes noutros espaços da sociedade. 

Caracteriza-se como uma ação individual humana com ato de decisão, uma atividade 

coletiva e discutida no ambiente educativo. “Sendo pedagógica, social, organizada e 

intencionalmente orientada para a transformação, ela mesma é um organismo de 

construção e elevação da qualidade” (SOBRINHO, 2000, p. 195).  Na intenção de 

construir essa qualidade educacional, a avaliação não deve encerrar-se apenas na 

finalidade de medir, certificar, classificar, mas de refletir os processos, os objetivos e 

o objeto.  

Dantas (2017) reflete que a avaliação consiste em uma ação indispensável no 

campo do ensino disciplinar, tanto para o diagnóstico de aprendizagens quanto para 

o planejamento do ensino e para possíveis mudanças curriculares. Entretanto, 

destacamos a importância de se entender os procedimentos avaliativos, já que estes 

permeiam as práticas pedagógicas do professor, influenciando mutuamente todo o 

ciclo educativo.  

Percebemos que, além de mensurar aprendizagens, a avaliação tem a 

finalidade de redirecionar práticas pedagógicas do professor. Desta forma, as 

avaliações educacionais em larga escala devem ser discutidas no ambiente educativo, 

em específico nas Instituições de Ensino Superior (IES), pois como afirma Scorsoline 

(2006), uma instituição educativa deve construir uma consciência crítica e valores 

relacionados à formação cidadã. Assim, esses procedimentos avaliativos, apesar de 

servirem de monitoramento de políticas públicas pelo Estado tanto na Educação 

Básica como superior (POLIDORI, 2009; SAUL, 2015; SOBRINHO, 2008a), devem 

proporcionar reflexões em termos de formação oferecida pelos cursos de graduação 

das IES.  

As avaliações externas em larga escala surgiram com o objetivo de diagnosticar 

a qualidade do ensino oferecido pelas instituições de educação básica e também do 

ensino superior. Como exemplos de avaliações nacionais reguladoras da educação 
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básica, destacamos a PROVA BRASIL/ANRESC1, o ANEB2, a ANA3, que fazem parte 

do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), e o Exame Nacional do Ensino 

Médio ENEM4 instituídas na década de 1990. Essas avaliações buscam diagnosticar 

a qualidade da educação básica, identificar fatores que interferem no desempenho 

dos alunos e objetivam fornecer indicadores de qualidade para esse nível de ensino, 

neste caso o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).  

Quanto ao ensino superior, temos como exemplos de avaliações nacionais em 

larga escala o PAIUB5, o ENC6 (antigo provão) e o SINAES7 (atual sistema em vigor). 

Este atua como sistema, porque integra vários tipos de processos avaliativos, 

autoavaliação institucional, avaliação externa in loco, avaliação dos cursos de 

graduação8 e instrumentos de informação como o censo e o cadastro das instituições 

pelo MEC, bem como o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

Neste trabalho interessa compreender os procedimentos avaliativos 

relacionados à avaliação externa em larga escala, em específico o ENADE (parte 

instrumental avaliativa do SINAES). Este exame busca avaliar aspectos de formação 

vinculada ao desenvolvimento de conteúdos programáticos, competências e 

                                                                 
1 A Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC) – PROVA BRASIL é censitária, aplicada 
bianualmente no 5º ano (4ª série) e 9º ano (8ª série) do Ensino Fundamental em escolas púbicas 
urbanas ou rurais com mais de 20 alunos nas séries, com o intuito de verificar a aprendizagem dos 
alunos em Língua Portuguesa (Leitura) e Matemática (BRASIL, 2017a). Com a reformulação da Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), o SAEB retoma na edição de 2019 a avaliação do desempenho 
dos alunos do 9º ano nas áreas de Ciências da Natureza e Ciências Humanas, avaliadas anteriormente 
na década de 1990 (BRASIL, 2019). 
2 A Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) possui os mesmos processos avaliativos da 
PROVA BRASIL, destinada para aqueles que não atenderam os critérios participativos da mesma, a 
única diferença é que esta é amostral. Ela designada aos alunos do 5º ano e 9º ano do Fundamental 
nas escolas Públicas (com 10 a 19 alunos matriculados) e Privadas (mais de 10 alunos matriculados) 
estas urbanas ou rurais, bem como ao 3º ano do ensino médio das escolas públicas e privadas urbanas 
ou rurais com mais de 10 estudantes matriculados neste ano (BRASIL, 2017a). 
3 A Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) é responsável por aferir os níveis de alfabetização e 
letramento em Língua Portuguesa (leitura e escrita) e Matemática dos alunos do 3º ano do Ensino 
Fundamental das escolas públicas urbanas ou rurais com no mínimo de 10 alunos matriculados no 
respectivo ano (BRASIL, 2015a). 
4 O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi criado em 1998 com a finalidade de contribuir para a 
melhoria da qualidade de ensino da Educação Básica. Esta avaliação é responsável por avaliar o 
desempenho dos alunos ao fim da educação básica, oportunizando acesso ao ensino superior. Tantos 
os alunos que estão finalizando o ensino médio como os que já terminaram em anos anteriores podem 
fazer o exame (BRASIL, 2015b). 
5 O Programa de Apoio Institucional das Universidades Brasileiras (Paiub) foi criado pelo MEC em 1993 
com o intuito de incentivar a auto-avaliação institucional das universidades do Brasil.  
6  O Exame Nacional de Cursos (ENC), “antigo provão”, foi criado em 1995 com o objetivo de 
diagnosticar a qualidade do ensino superior ofertado pelas Instituições de Ensino Superior (IES). 
7 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), criado em 2004 pelo MEC. 
8 Efetuada pelas Comissões Externas de Avaliação de Cursos, integradas por especialistas de cada 
área do conhecimento, designados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP) (BRASIL, 2004a). 
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habilidades necessários para a atuação profissional dos alunos dos cursos de 

graduação. O ENADE tem o papel de verificar se tais critérios foram desenvolvidos na 

formação inicial desses estudantes, já que ele se fundamenta nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN), as quais são norteadoras dos documentos internos 

desses cursos, especificamente o Projeto Pedagógico de Curso9 (PPC).   

Nesta dissertação optamos por trabalharmos com o tema avaliações externas 

de âmbito nacional, em termos em especifico na compreensão mais aprofundada do 

ENADE voltado para a Licenciatura em Física, buscando entender as implicações do 

ENADE no curso de Licenciatura em Física de uma instituição pública estadual. Para 

isso, analisamos documentos oficias externos e internos, portarias de área e provas 

de física das edições do exame. 

Segundo a portaria da área de física do ENADE (BRASIL, 2011b) o físico deve 

“compreender a Ciência como processo histórico, desenvolvido em diferentes 

contextos sócio-políticos, culturais e econômicos” (p. 2). Uma parte desse inciso é 

retirado de forma integral da competência 5 da DCN de Física, “Desenvolver uma ética 

de atuação profissional e a consequente responsabilidade social, compreendendo a 

Ciência como conhecimento histórico, desenvolvido em diferentes contextos sócio 

políticos, culturais e econômicos” (BRASIL, 2001a). Como as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Física norteiam o Projeto Pedagógico de um Curso de 

Licenciatura em Física, este deve promover uma formação que contemple também 

aspectos da História e Filosofia da Física na formação de seus estudantes. Diante do 

exposto, escolhemos os itens do exame considerando critérios relacionados a 

aspectos conceitual e histórico da área de Física Moderna e Contemporânea. 

O foco da pesquisa é compreender o que estabelece a legislação brasileira 

sobre a avaliação de cursos de graduação em Licenciatura e o que realmente ocorre 

na prática, ou seja, no Projeto Pedagógico de Curso (PPC) da Licenciatura em Física 

de uma instituição pública estadual, investigando competências relacionadas aos 

aspectos conceitual, histórico e filosófico do ensino de Física Moderna e 

Contemporânea.  

                                                                 
9  Documento que aborda a concepção de um curso de graduação, compreendido pelas suas 
implicações de gestão acadêmica, pedagógica e administrativa, assim como seus objetivos 
educacionais para o desenvolvimento do processo de ensino – aprendizagem. É constituído pelos 
objetivos gerais do curso, suas particularidades, a organização curricular e operacionalização, carga 
horaria, as atividades complementares, atividades de estágio, as formas de avaliação, etc.    
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Para isso, elaboramos a seguinte questão norteadora que serve de ponto de 

partida para o desenvolvimento do estudo: Quais as competências e habilidades 

desenvolvidas na formação dos licenciandos em Física de uma instituição pública 

devem ser mobilizadas no processo avaliativo do ENADE quanto aos aspectos 

conceitual, históricos e filosóficos presentes no ensino da Física Moderna e 

Contemporânea? 

A partir desse questionamento, o objetivo geral da pesquisa é: investigar o 

desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas aos aspectos 

conceitual, histórico e filosófico da Física Moderna e Contemporânea (FMC) em um 

curso de Licenciatura em Física de uma Universidade Pública do estado do Ceará e 

implicações desta formação para o ENADE. 

Buscamos entender se as competências e habilidades exigidas nas questões 

de Física Moderna e Contemporânea do ENADE são desenvolvidas na formação dos 

licenciandos em Física de uma instituição pública. Para isso, analisamos o Projeto 

Pedagógico de Curso da Licenciatura em Física desta instituição, os documentos 

externos que norteiam este curso, a exemplo as DCN10 e as diretrizes de Física do 

ENADE11.  

As análises serão feitas no intuito de entender como os licenciados de Física 

são avaliados nesse tipo de exame, como as competências e habilidades, exigidas 

nas questões do ENADE, são desenvolvidas durante a sua formação e como os 

conteúdos, seus aspectos históricos e filosóficos são cobrados em seus itens, 

especificamente relacionados ao ensino de Física Moderna e Contemporânea (FMC). 

Destarte, podemos pensar em quatro objetivos específicos que fundamentaram o 

objetivo geral: 

 Identificar o que estabelece o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) acerca 

de aspectos conceitual, históricos e filosóficos da Física Moderna e 

Contemporânea (incluindo ementas da disciplina de história da física e 

Física Moderna) de um curso Licenciatura em Física.  

                                                                 
10 DCN de Física (BRASIL, 2001a), as DCN para formação de professores da Educação Básica, em 

nível superior (BRASIL, 2002, 2015c), ambas são responsáveis por orientar os projetos pedagógicos 
dos cursos de graduação. 
11 Emitidas por portarias do INEP, a partir de 2005. Como trabalharemos apenas com as questões 

específicas do componente núcleo comum destinadas à Licenciatura, será feita a análise das portarias 
de área (Física), obedecendo a aplicação trienal do exame.  
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 Analisar como itens referentes aos aspectos históricos e filosóficos da Física 

Moderna e Contemporânea (FMC) aparecem nos indicadores do ENADE e 

efetivamente o que é cobrado em suas questões. 

 Investigar concepções e práticas de professores de um curso de 

Licenciatura em Física acerca das implicações do ENADE. 

 Realizar uma revisão dos documentos que norteiam o funcionamento dos 

cursos de Licenciatura em Física (Diretrizes Curriculares Nacionais de 

Física e as Diretrizes Curriculares Nacionais para formação de professores 

da Educação Básica, em nível superior), investigando nestes as 

características do perfil profissional, conteúdos, competências e habilidades 

a serem desenvolvidas na formação dos licenciandos em Física. 

 

A discussão dos critérios avaliativos do ENADE, em específico as análises das 

questões de FMC das edições do exame (BRASIL, 2005a, 2008a, 2011a, 2014a, 

2017b),  pode contribuir para o conhecimento dos princípios que o fundamentam, tal 

como as implicações dos seus resultados nos cursos de Licenciatura em física, 

proporcionando reflexões aos profissionais da comunidade acadêmica (docentes, 

discentes e pesquisadores), sobre que formação estão oferecendo aos seus alunos e 

como repensar a sua prática pedagógica no intuito de melhorar a qualidade do ensino 

superior.  

A pesquisa está inserida na abordagem qualitativa que valoriza os aspectos 

subjetivos, descritivos e interpretativos na investigação, segundo acepções de Bogdan 

e Biklen (1994). Como estratégia metodológica, buscamos realizar uma pesquisa 

documental inspirados na proposta de análise de conteúdo de Bardin (2011), a qual, 

segundo a autora, objetiva adequar informações conforme o objeto de estudo e 

representá-las de maneira diferente e condensada. 

No Capítulo 2 apresentamos uma discussão sobre avaliação na educação 

superior; uma pequena revisão de literatura sobre o Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes (ENADE) e o ensino de Física; uma breve explanação sobre ENADE 

e Sistema Nacional de Avaliação da educação Superior (SINAES); e posteriormente 

as DCN de Física (BRASIL, 2001a) e DCN para a formação de professores da 

Educação Básica, em nível superior (BRASIL, 2002, 2015c). 
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No Capítulo 3 especificamos o percurso metodológico. Aprofundamos a 

abordagem qualitativa e especificamos os instrumentos de coleta e análise de dados, 

fundamentados na análise de conteúdo de Bardin (2011), conforme dito 

anteriormente.  

No Capítulo 4 apresentamos os resultados dos três estudos realizados, do 

Projeto Pedagógico do Curso de licenciatura em Física de uma instituição pública, da 

entrevista com os docentes do curso e as questões do ENADE – Física das edições 

de 2005a, 2008a, 2011a, 2014a e 2017b, na qual as discussões foram respaldadas 

nos documentos oficiais, portarias (diretrizes de área) e relatórios do exame. 

E por fim, no capítulo 5, apresentamos as nossas considerações finais, visto 

que nosso trabalho ainda não está finalizado, outros questionamentos surgiram no 

percurso da pesquisa e poderá manifestar-se, visto que o conhecimento, assim como 

a história, é algo inacabado, que está em constante desenvolvimento.  
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CAPÍTULO 2: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

2.1 Avaliação na Educação Superior: uma revisão da legislação brasileira 

sobre avaliações externas de cursos de graduação.  

 

Quando se trata da avaliação da educação superior percebe-se que essa está 

fortemente conectada à regulação. Essa relação é destacada nos documentos que 

embasam este nível de ensino, a exemplo da LDB, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, entre outros. A Constituição de 1988 (BRASIL, 2016a) aborda que cabe ao 

estado a autorização e avaliação da educação superior fornecida pelas instituições 

públicas e privadas, em que a regulação é realizada com o objetivo de controle e 

garantia de qualidade educacional.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9394/96) (BRASIL, 

2017c) no seu art. 9º, estabelece que à união compete a realização de avaliações em 

larga escala de âmbito nacional do rendimento escolar da educação básica e superior, 

no intuito de verificar quais as prioridades decorrentes nesses níveis de ensino, bem 

como a qualidade da educação (inciso VI); a avaliação das IES, feita em cooperação 

com os sistemas competentes a esta finalidade (inciso VIII) e “autorizar, reconhecer, 

credenciar, supervisionar e avaliar” instituições e cursos do Ensino Superior (inciso 

IX). O artigo 46º da respectiva lei destaca que, na educação superior, estas avaliações 

servirão para regular periodicamente a autorização e reconhecimento de cursos, como 

também o credenciamento das IES. Esta lei estabelece que os resultados negativos 

alcançados por instituições podem resultar, em último caso, na desativação de cursos 

e habilitações e, também, no caso das IES, suspensão do direito à autonomia 

institucional ou seu descredenciamento (§ 1º). 

A meta 6 do Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2001b) estabelece 

que compete a união institucionalizar um amplo e diversificado sistema de avaliação 

que compreenda processos avaliativos internos e externos que possa englobar tanto 

instituições públicas como privadas. Esta meta tinha a pretensão de, através da 

avaliação de cursos e IES, promover a melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa, 

da extensão e da gestão acadêmica. Como os processos avaliativos competem à 

União, então, a educação é um bem público, contudo, um direito social. 
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Rangel (2012) afirma que existe uma reestruturação na relação entre o estado 

e a educação Superior, a partir da metade da década de 1990, a qual é intensificada 

pelos processos periódicos das avaliações, que pode ser evidenciada nos artigos 9º 

e 46º da própria LDB/1996. A partir da aprovação dessa lei, os processos avaliativos 

são utilizados para regular a qualidade educacional da educação básica e superior 

pelo estado, porém, segundo Sousa (2002), esta relação ainda não está equilibrada 

na educação superior, pois há questões de cunho político entre as Instituições e o 

Estado12. 

Percebemos que a relação controladora do estado é sustentada pela LDB 

9.394/96 (BRASIL, 2017c) e, posteriormente, pelos documentos que regem este nível 

(a exemplo do PNE (BRASIL, 2001b); Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos 

de Física (BRASIL, 2001a) e Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de 

professores da educação básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena (BRASIL, 2002)), bem como decretos e portarias subsequentes13, 

constituídas com o intuito de organizar o sistema de ensino superior e regular, através 

de avaliações periódicas, os cursos de graduação e IES.  

Verhine (2015) afirma que os processos regulatórios são estabelecidos como 

controle oficial do estado frente as mudanças/demandas sociais. O autor discute que, 

para tal finalidade, é designada a uma agência pública a função de aplicar, 

acompanhar e fiscalizar normas e regras relacionadas a padrões de qualidade que, 

conforme Sobrinho (2008), tais agências “gozam de prestígio, dado que exercem uma 

função de responsabilidade pública que cabe aos Estados (...)” (p. 818). 

Segundo Verhine (2015) a avaliação está geralmente relacionada à 

investigação do processo sistemático no intuito de identificá-lo e aperfeiçoá-lo. Diz o 

autor que a avaliação está diretamente relacionada a ações voltadas para a tomada 

de decisões. Estas decisões, segundo ele, são alimentadas no contexto 

governamental e servem como ponte de união entre a avaliação e regulação, sendo 

a primeira responsável por levantar informações e, a segunda, por garantir bens e 

                                                                 
12 Instituições de Ensino Superior buscam a autonomia institucional em contraste com o controle e 
manutenção dessas instituições pelo Estado. 
13 Temos como exemplos o Decreto 2306/97 que constituiu a ampliação, a diversificação e organização 
das IES, integrando ao quadro das universidades os centros universitários e as faculdades integradas, 
cuja Resolução 2 de 1998 estabelece indicadores para o seu credenciamento. Outro exemplo é a 
Portaria 1465/01 que estabeleceu o recredenciamento das IES, mediante avaliação pelo INEP, 
solicitada pela Secretária da Educação Superior – SESu (POLIDORI, 2009, p. 443-444). 
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serviços de caráter social. Segundo as concepções do autor, as tensões entre 

avaliação e regulação existem, porque os processos avaliativos têm procedimentos, 

metodologias próprias para dado propósito. Desta forma, percebemos que a avaliação 

possui finalidades distintas que vão além da regulação, a exemplo o diagnóstico de 

problemas no ambiente educativo quanto ao processo de ensino – aprendizagem, 

reflexões da prática pedagógica do professor, em síntese, promover reflexões na 

comunidade acadêmica e promover uma educação de qualidade.  

Nesta concepção, Sobrinho (2008a) afirma que, apesar de avaliação e 

acreditação14 serem conceitos distintos, eles estão correlacionados. A diferença está 

nos objetivos atribuídos para cada especificidade, pois há casos em que a avaliação 

necessita da acreditação e em outros, esta é ultrapassada pela acreditação. Para o 

autor, a avaliação está geralmente relacionada à melhoria da qualidade, obtida 

através de processos de análise e reflexões sobre sistemas, instituições e programas; 

já a acreditação relaciona-se à garantia dessa qualidade, a qual é validada por 

padrões mínimos, verificados mediante inspeção ou avaliação por agências 

governamentais. A avaliação é uma ação reflexiva sobre o processo de ensino – 

aprendizagem no contexto educacional, já a regulação não reflete este processo, visto 

que as vertentes do ambiente educativo não podem ser mensuradas em uma prova 

escrita padronizada.    

Sobrinho (2008b) ressalta que, a partir da expansão quantitativa da educação 

superior (massificação, diversificação, privatização, transnacionalização dos sistemas 

de ensino superior) e as demandas sociais (relações de mercado, da comunidade 

acadêmica, os clientes e os serviços prestados) surge a necessidade da avaliação e 

regulação da qualidade educacional. Para o autor esta qualidade fundamenta-se em 

doutrinas e práticas neoliberais, instituída por agências nomeadas pelo governo, as 

quais estabelecem padrões mínimos de qualidade, a que instituições, cursos e 

programas são submetidos. Afirma, ainda, o autor que, diante desse cenário, a 

qualidade da educação superior se torna objetiva, mensurável, inserida em escalas 

comparativas, em que a educação é autenticada, certificada de forma semelhante ao 

funcionamento do setor industrial. Assim, de acordo com este autor, quando a 

avaliação é aplicada pelos órgãos governamentais com a finalidade de controle e 

                                                                 
14 O autor utiliza este termo para referir-se ao fenômeno de regulação (controle e garantia da qualidade 
educacional pelo Estado). 
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medida, sobrepondo-se a processos participativos e formativos, nesse caso, reflexivos 

da comunidade acadêmica, contribui mais para eliminar a autonomia institucional.    

  Com estas considerações percebemos que a avaliação da educação superior 

está fundamentada em que a sociedade e a educação pretende atender, se estar a 

serviço do bem público ou dos interesses de mercado. Sobrinho (2005) esclarece 

estas duas concepções defendendo que são fundamentadas em ideologias com 

visões de mundo distintas. Segundo ele, para atender uma educação como direito de 

todos a avaliação deve servir como cumprimento da responsabilidade social da 

educação superior. Neste caso, a avaliação deve se firmar como um instrumento que 

promova o desenvolvimento do conhecimento e a formação de cidadãos, que gere 

questionamentos, sendo constituída de sentidos e valores, superando as medidas, as 

quantizações e os quadros de indicadores de desempenho. Considerando a ideologia 

de mercado, o autor afirma que a instituição educativa é posta como uma empresa 

que forma indivíduos para atuar no mercado de trabalho. Neste modelo, ele afirma 

que a educação está mais próxima de interesses que visem fins lucrativos, que 

valoriza a competitividade e as redes comerciais, em que o bem individual sobrepõe-

se ao bem público.  Nessa concepção, a avaliação tem a função de quantificar, 

selecionar, mensurar, comparar em termos do aumento da competitividade e 

produtividade. 

Em conformidade com esse assunto, Sobrinho (2005) comenta que não se trata 

em desconsiderar uma das concepções de educação e sobrepor uma finalidade 

avaliativa sobre a outra. Para ele, a finalidade geral da avaliação é a melhoria da 

qualidade educacional, a qual deve promover reflexões, construção de significados e 

participação ativa da comunidade educativa e, quando necessário, utilizar 

procedimentos de quantificação, mensuração e verificação, não se detendo somente 

a isto. O autor diz que “é preciso trabalhar com a contradição e a articulação, e não 

com a oposição e a disjunção entre esses termos e essas lógicas” (ibid. p. 28). 

Com a expansão da educação superior fundamentada em políticas de governo 

sustentada em demandas sociais e práticas neoliberais, aparece a avaliação como 

forma de garantia da qualidade e regulação de cursos de graduação e IES. A 

educação superior é, então, sustentada por padrões mínimos de qualidade 

(indicadores de qualidade fornecidos pelas avaliações externas) estabelecidos por 

agências governamentais designadas para tal finalidade. Assim, surgiu em 1994 o 
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Programa de Apoio Institucional das Universidades Brasileiras (Paiub), o Exame 

Nacional de Cursos (ENC), mas conhecido como o antigo provão e o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES) (sistema que atualmente vigora). Este 

último atua como sistema porque é composto por vários tipos de processos 

avaliativos, dentre eles o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), 

o qual é nosso foco de pesquisa. 

A avaliação na educação superior é um assunto amplo e marcado por diversas 

críticas como se identifica nessa breve discussão, pois a mesma está fortemente 

conectada à regulação político-social desde a década de 90 até os dias atuais, 

fundamentada em práticas neoliberais. Mas, nos deteremos a investigar a relação do 

ENADE e seus impactos na licenciatura em Física no próximo tópico. 

 

2.2 O ENADE na perspectiva dos cursos de Licenciatura em Física 
 

Encontramos poucas pesquisas em relação ao Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE) e o ensino de Física. Acreditamos que um dos 

fatores para essa observação é que os exames externos são fortemente questionados 

no ambiente acadêmico no que diz respeito a sua função reguladora. Contudo, 

destacamos algumas pesquisas relacionadas ao ensino de Física e à análise de 

questões do ENADE15.  

Martins et al. (2009) verificam como ocorre a abordagem Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS) nas questões de formação geral do ENADE 2005 tentando entender 

como tais questões influenciam a prática docente dos professores dos cursos de 

Licenciatura em Física, igualmente como esta interfere na formação de professores. 

Para isso, foi analisado como os documentos vigentes nos cursos de Física, a 

exemplo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9394/96) e 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Física abordam o enfoque CTS. 

Os autores concluíram que os documentos analisados indicam caminhos para incluir 

o enfoque CTS na formação profissional, sendo que nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de Física este é sugerido em competências e habilidades. 

                                                                 
15 Fizemos o levantamento bibliográfico em revistas nacionais relacionadas ao ensino de física, à 

exemplo, a Revista Brasileira de Ensino de Física, Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Ciência e 
Educação, Experiências em Ensino de Ciências, Física na Escola, Investigações em Ensino de 
Ciências, Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, bem como em anais de eventos 
(Simpósio Nacional de Ensino de Física e Encontro de Pesquisa em Ensino de Física). 
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Em relação às questões do ENADE eles encontraram quatro (uma de múltipla escolha 

e três discursivas) que trazem tal problemática e as analisou, sendo que três destas 

discutem temas como ambiente ou tecnologia, concluindo que estas estão de acordo 

com orientações estabelecidas pela LDB (9394/96). 

Cavalcante et al. (2009) analisam seis de oito questões de múltipla escolha do 

componente específico Licenciatura em Física no ENADE 2005. Eles tentaram 

investigar nas questões se há uma convergência entre a teoria e a prática relacionada 

a aspectos pedagógicos estudados na formação dos licenciandos em Física ou a 

teoria vista em sua formação e a prática pedagógica desses alunos após formados. 

Eles analisaram que competências são recorrentes na resolução das questões, tendo 

como base as categorias das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de 

professores da educação básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena. Os autores concluíram que, apesar das questões mencionarem 

diretamente ou indiretamente eventos ou exemplos presentes na prática docente, na 

maioria, prevalece a preocupação com competências relacionadas ao conteúdo físico. 

Portanto, nas questões, prevalecem o domínio do conteúdo em vez do conhecimento 

pedagógico necessários à prática docente desses futuros professores. 

Nessa perspectiva Higa et al. (2012) analisam questões do Componente 

especifico – Núcleo Comum16 e Componente específico – Licenciatura17 referentes ao 

exame de 2005 e 2008, objetivando entender que conhecimentos são mobilizados 

pelos licenciandos em Física para resolver esses exames. Os pesquisadores 

categorizaram essas questões em Conhecimento do Conteúdo e Conhecimento 

Pedagógico do Conteúdo, sendo esta última dividida em três subcategorias: 

documentos curriculares, estratégia didática e conhecimento prévio dos aprendizes.  

Os autores verificaram que todas as questões do Núcleo Comum privilegiam o 

conhecimento de área (Física), o que já era esperado, pois estas são destinadas aos 

bacharelandos e licenciandos em Física. Percebeu-se que essa tendência se manteve 

na maioria das questões do componente específico – Licenciatura, das dez questões 

do exame de 2005, apenas três foram alocadas na categoria conhecimento 

pedagógico do conteúdo. No exame de 2008 eles revelaram que houve um equilíbrio, 

sendo que cinco questões valorizavam tal conhecimento. Suas discussões são 

                                                                 
16 Bloco de questões destinadas aos alunos da Licenciatura e Bacharelado em Física. 
17 Bloco de questões destinadas apenas aos licenciandos em Física. 



27 
 

 

 

fundamentadas na análise das questões e, mesmo aquelas que usam no seu 

enunciado estratégias didáticas ou situações estratégicas de ensino, a pergunta é 

destinada a conhecimentos de Física, sendo estas alocadas na categoria de 

conhecimento do conteúdo.  

Diante disso, os autores concluíram que esses exames não são condizentes 

com uma formação ampla de professores, pois valorizam alguns conhecimentos que 

outros, questionando se, os mesmos, estão sendo abrangentes em seus conteúdos 

na busca por melhorias da formação profissional dos licenciandos em Física. Para 

eles, as avaliações externas, as práticas formativas e o conhecimento sobre formação 

docente devem se influenciar, mas afirmam, baseados em seu estudo, que o 

conhecimento sobre a formação docente parece não estar sendo contemplado no 

ENADE.  

Costa e Martins (2014) elaboram uma Matriz de Referência para analisar 

questões do componente específico comum e do componente específico para a 

licenciatura das provas do ENADE dos anos 2005, 2008 e 2011, no intuito de 

compreender no exame o nível de dificuldade, os conteúdos avaliados, os aspectos 

do perfil profissional, as competências e habilidades necessárias à resolução de seus 

itens.  

As matrizes elaboradas pelos autores acima trazem nas colunas os aspectos 

do perfil profissional e nas linhas as competências e habilidades (denominados de 

recursos) gerais dos estudantes egressos no curso de Física e os específicos para os 

graduados em Licenciatura, as quais foram montadas tendo como base a Portaria do 

exame de 2011 18  divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os itens foram analisados e alocados na matriz, 

de acordo com o tipo de conhecimento (gerais e específicos à licenciatura), estes 

também retirados da portaria normativa de 2011 e o nível de dificuldade, baseado no 

índice de facilidade, extraídos dos relatórios sínteses referentes aos exames de 2005, 

2008 e 2011.  

Ao analisar a Matriz de Referência os autores perceberam que o exame vem 

se modificando em relação ao grau de dificuldade das questões, os conteúdos 

avaliados e a densidade de itens observada no cruzamento do perfil profissional com 

                                                                 
18 Esta Portaria apresenta informações e objetivos do ENADE e abordam as características avaliadas 
pelo exame quanto aos aspectos do perfil profissional, competências e habilidades.  
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as competências e habilidades (recursos) exigidas na resolução destas. Eles também 

fazem uma reflexão a respeito dos Programas Pedagógicos de Curso que, assim 

como o ENADE, se baseiam nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), 

questionando que estes podem não destacar perfis e recursos que são cobrados nos 

exames, pois percebeu-se que há aspectos das DCN que não foram elencadas nos 

itens. Assim, destacam a importância de uma matriz de referência, pois familiariza os 

estudantes no mesmo nível de complexidade dessas avaliações.  

Conforme as pesquisas, percebemos que aspectos relacionados a formação 

do licenciando em física não são contemplados no ENADE. Mesmo os itens que 

exploram situações pedagógicas no seu enunciado avaliam apenas o conteúdo físico, 

assim o conhecimento pedagógico é superado pelo conhecimento físico. Então 

questionamos se o ENADE avalia competências e habilidades fundamentais para a 

formação do licenciando em Física, a exemplo o enfoque histórico e filosófico nos itens 

de Física Moderna e Contemporânea, o qual é nosso objeto de estudo. 

Higa et al. (2012) afirmam que o Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE) pode servir como referência para busca da melhoria e 

reestruturação de cursos de Licenciatura em Física. Desta forma, acreditamos que os 

agentes da comunidade acadêmica devem conhecer os critérios avaliativos do 

ENADE, suas finalidades e organização, a complexidade das questões, bem como 

seus precedentes. Diante disso, aprofundamos essas discussões no próximo tópico.

   

 2.3 ENADE e SINAES 
 

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) é aplicado nas 

Instituições de Ensino Superior (IES) com o intuito de avaliar o desenvolvimento dos 

estudantes durante o processo de formação. O exame avalia o rendimento dos alunos 

com relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos 

cursos de graduação, as habilidades e competências adquiridas na sua formação 

profissional e a sua atualização com relação à realidade brasileira e mundial, bem 

como outras áreas de conhecimento (BRASIL, 2005b, 2008b, 2011b, 2014b, 2017f). 

O ENADE é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), sob a orientação da Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (CONAES). O INEP é o órgão responsável pela 
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elaboração de itens e divulgação de seus resultados. Esta avaliação fundamenta-se 

em diretrizes de formação geral (norteadora dos itens do componente Formação 

Geral) e de área (fundamenta as questões do Componente específico), elaboradas 

por especialistas das áreas do conhecimento 19 , em que são detalhadas as 

competências, habilidades e conteúdos avaliados no exame (BRASIL, 2011c).  

O ENADE é aplicado periodicamente nas IES, porém cada curso de graduação 

é avaliado a cada três anos, sendo que as áreas de conhecimento são convocadas 

mediante um calendário20 (BRASIL, 2011c). Este exame foi empregado inicialmente 

em 2004, contemplando 13 cursos: Enfermagem, Educação Física, Agronomia, 

Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina veterinária, Nutrição, 

Odontologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional e Zootecnia (BRASIL, 2004b). O 

curso de Física foi avaliado somente no ano seguinte, em 2005. 

O ENADE é composto por uma prova e um questionário direcionado ao 

estudante que pretende explorar informações e impressões sobre a prova.  Essa é 

constituída por duas partes: Formação Geral (FG), a qual contém 10 questões 

divididas em múltipla escolha e discursivas e Componentes Específicos (CE), 

instituída por 30 questões, também com questões de múltipla escolha e discursivas. 

Segundo o INEP (BRASIL, 2017e) as questões de Formação Geral buscam evidenciar 

a compreensão do estudante a respeito de temas além da formação profissional 

específica, essenciais à necessidade da realidade contemporânea que visam a 

resolução de problemas reais. Por outro lado, a parte de Componente Específico 

analisa as particularidades de cada área com relação ao domínio dos conhecimentos, 

as habilidades esperadas pelo perfil profissional e conteúdos em distintas situações 

de complexidade. Ressaltamos que antes da aplicação da prova os estudantes 

resolvem um questionário destinado a levantar informações para compreender, 

posteriormente, os resultados obtidos no exame e, depois os coordenadores dos 

cursos de graduação cadastrados no e-MEC (sistema integrante do MEC responsável 

                                                                 
19 Esses especialistas fazem parte das Comissões Assessoras de Avaliação de Áreas e a da Comissão 
Assessora de Avaliação da Formação Geral (BRASIL, 2004b). 
20 As áreas de conhecimento são avaliadas com referência ao seguinte calendário de áreas:  
 Ano I- saúde, ciências agrárias e áreas afins; Ano II- ciências exatas, licenciaturas e áreas afins; Ano 
III- ciências sociais aplicadas, ciências humanas e áreas afins. Deforma semelhante temos os eixos 
tecnológicos: Ano I- Ambiente e Saúde, Produção Alimentícia, Recursos Naturais, Militar e Segurança; 
Ano II- Controle e Processos Industriais, Informação e Comunicação, Infraestrutura, Produção 
Industrial; Ano III- Gestão e Negócios, Apoio Escolar, Hospitalidade e Lazer, Produção Cultural e 
Design (BRASIL, 2011c). 
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pela tramitação dos processos de regulação de IES e cursos) realizam um 

questionário destinado a coletar informações gerais sobre o curso (questões de 

evasão; projeto pedagógico de curso; estruturação de disciplina; infraestrutura do 

curso) (BRASIL, 2011c). 

Em nível de amostragem o ENADE é aplicado aos graduandos ingressantes no 

mesmo ano do exame, tendo estes concluído uma carga horária mínima curricular 

entre 0% e 25% do curso da IES e, aos alunos concluintes da Licenciatura ou 

Bacharelado, que tenham cumprido carga horária mínima curricular de 80% ou mais, 

também a alunos concludentes dos Cursos Superiores de Tecnologia, havendo estes 

finalizado 75% ou mais da carga horaria mínima do curso de graduação da IES 

(BRASIL, 2017f). 

Nas primeiras edições do exame ambos os tipos de alunado, iniciantes e 

concluintes, faziam uma mesma prova de conhecimentos gerais, a parte de Formação 

Geral, a qual se baseia na matriz de referência do Exame Nacional do Ensino Médio 

– ENEM) (BRASIL, 2011c). Porém, ao longo de suas edições surgiram 

questionamentos da academia sobre os resultados do ENADE quanto aos critérios de 

definição das amostras e comparação entre alunos ingressantes e concluintes, visto 

que o exame não cobria os mesmos alunos, porém com implicações nos resultados 

alcançados que serviam de parâmetros ao diagnóstico da qualidade das IES 

(WEBER, 2010). Contudo, em termos de operacionalização a partir de 2011 os alunos 

ingressantes foram dispensados do exame e o cálculo dos indicadores de qualidade 

das IES passou a comparar os resultados dos estudantes que participavam de 

edições distintas do ENEM (BRASIL, 2011c). A partir das edições do exame de 2008 

o cálculo do conceito ENADE passou a considerar apenas o desempenho dos alunos 

concluintes (BRASIL, 2016b). 

O ENADE possui caráter obrigatório e para a obtenção do histórico escolar 

todos os alunos devem participar do exame, até os que não foram selecionados para 

os dados amostrais do INEP (BRASIL, 2004a). O estudante será dispensado pelo 

Ministério da Educação (MEC) sob vigência dos termos do parágrafo 5º do art. 5° da 

Lei 10861/2004 21 , em que a justificativa da dispensa constatará no seu 

                                                                 
21 O ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, sendo inscrita no histórico 

escolar do estudante somente a sua situação regular com relação a essa obrigação, atestada pela sua 
efetiva participação ou, quando for o caso, dispensa oficial pelo Ministério da Educação, na forma 
estabelecida em regulamento (BRASIL, 2004c). 
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histórico.  Assim, todos os alunos habilitados dos cursos de graduação selecionados 

devem participar do exame, independentemente da organização curricular adotada 

pelas IES. O ENADE é apenas um critério avaliativo da educação superior, o qual faz 

parte de um sistema mais amplo e integrado, o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES) (BRASIL, 2004a). 

O SINAES é o programa responsável pela avaliação da educação superior do 

país, avaliando, além do desempenho dos estudantes pelo ENADE, as IES como um 

todo, o corpo docente, a gestão do curso e a sua instalação. O SINAES foi criado pela 

Lei n° 1.0861, de 14 de abril de 2004, com o objetivo de melhorar a qualidade dos 

cursos e instituições da Educação Superior.  

 

O SINAES tem por finalidade a melhoria da qualidade da educação superior, 
a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua 
eficácia institucional e efetividade acadêmica e social, e especialmente a 
promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades 
sociais das instituições de educação superior, por meio da valorização de sua 
missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à 
diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade 
institucional (BRASIL, 2004a). 
 

Os resultados avaliativos do SINAES servem para traçar um panorama sobre 

a qualidade das IES e seus respectivos cursos, os quais são divulgados pelo MEC. 

Para obtê-los o sistema faz uso de instrumentos tais como: autoavaliação22, avaliação 

externa in loco23, ENADE, avaliação dos cursos de graduação24 e instrumentos de 

informação como o censo e o cadastro das instituições pelo MEC.  Estas ferramentas 

avaliativas das IES são utilizadas na organização dos indicadores de qualidade 

calculados pelo INEP. 

São indicadores de qualidade da educação superior: Conceito ENADE, que 

avalia o desempenho dos estudantes no exame; Conceito Preliminar de Curso 

(CPC)25, que avalia a qualidade dos cursos superiores, sendo responsável pelo seu 

reconhecimento (BRASIL, 2008c) e Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição 

                                                                 
22 Coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), mediante acompanhamento da CONAES e 
apoio técnico do INEP.   
23 Realizada por Comissões Externas de Avaliação Institucional, concebidas pelo INEP. 
24 Efetuada pelas Comissões Externas de Avaliação de Cursos, integradas por especialistas de cada 
área do conhecimento, designados pelo INEP. 
25 É calculado no ano posterior ao ENADE tendo como base alguns critérios: o desempenho dos 
estudantes no exame, corpo docente, infraestrutura, recursos didáticos pedagógicos, desempenho dos 
estudantes no ENEM, entre outras levantadas por censo pelo INEP. 
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(IGC)26, que avalia a qualidade das instituições de Educação superior, consolidando 

as informações relativas aos cadastros, censos e avaliações oficiais, disponíveis no 

INEP e na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

encarregada pela avaliação dos programas de mestrado e doutorado (BRASIL, 

2008d). 

Segundo a Lei 10.861 (BRASIL, 2004c) os indicadores de qualidade são 

responsáveis por gerar os conceitos de avaliação das instituições e cursos superiores, 

em que estes são incumbidos pelo credenciamento e recredenciamento de IES, bem 

como a autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de 

graduação (parágrafo único, Art. 2º). Ambos os conceitos avaliativos das instituições 

(Inciso III, Art. 3°) e dos cursos (parágrafo 2°, Art. 4°) estão ordenados em uma escala 

de cinco níveis, os quais igual ou acima de três indicam qualidade satisfatória. 

Esses indicadores de qualidade reforça a relação controladora do estado nas 

IES e a avaliação é utilizada com a função de quantificar resultados e classificar 

instituições e cursos em padrões mínimos de qualidade. Assim a qualidade da 

educação superior se torna objetiva, mensurável, inserida em escalas comparativas, 

em que a educação é autenticada, certificada de forma semelhante ao funcionamento 

do setor industrial (SOBRINHO, 2008b). A avaliação com essa finalidade reforça a 

competição, a midiatização, já que os resultados dos cursos e instituições são 

organizados numa espécie de ranking através dos indicadores de qualidade.  

Quando a avaliação é utilizada com a função de regular não há reflexões em 

termos dos resultados, pois esses exames são impostos, padronizados e uniformes, 

os quais desconsidera o contexto institucional e afeta a autonomia institucional. Em 

outras palavras, não reflete a qualidade de um curso ou de uma instituição, pois a 

qualidade da educação superior possui algumas dimensões, ensino, pesquisa e 

extensão, as quais não podem ser computadas e nem reduzidas a elementos 

universalmente aceitos.     

O ENADE é o principal critério avaliativo para a autorização da funcionalidade 

de um curso de graduação e seus resultados possui implicações diretas para os 

padrões mínimos de qualidade, inclusive para o Índice Geral de Cursos Avaliados da 

Instituição (IGC) responsável por informar a qualidade das IES. Antes da 

                                                                 
26 Considera para o cálculo: os CPC’s, o último e dois anos anteriores, avaliação da pós-graduação e 

a distribuições de alunos nas diferentes atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
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aplicabilidade do SINAES, a educação superior brasileira era avaliada por exames 

nacionais, dentre eles o Exame Nacional de Cursos (ENC), o antigo “provão”. O ENC 

tinha por finalidade avaliar o desempenho dos alunos em fase de conclusão dos 

cursos de graduação, o qual entrou em vigor entre os anos de 1996 e 2003.  

Segundo os autores Verhine e Dantas (2005), Sousa e Sousa (2012) e Costa 

(2006), o início da aplicação do ENC foi marcado pela resistência das universidades. 

Como este tinha caráter obrigatório, os alunos compareciam no dia de realização do 

exame e assinavam a frequência, já que responder a prova não era obrigatório. Em 

consequência disso, segundo Farias (2003, p. 71), "as provas em branco foram 

computadas em conjunto com as demais, provocando uma distorção no resultado 

final". Com a adesão do exame a outros cursos, essa resistência foi suprida, porém 

as críticas da academia foram se estendendo com as edições do exame, as quais são 

expressas no próprio relatório técnico do provão de 2003 (BRASIL, 2004d). 

Dentre as insatisfações presentes no relatório técnico do provão (BRASIL, 

2004d), destacamos a viabilidade da aplicação do exame com a expansão dos cursos 

de graduação, pois o ENC não cobria todos eles e sua aplicação anual se tornaria 

cara. O exame avaliava o desempenho dos alunos concluintes e não a qualidade dos 

cursos, então não era possível justificar a qualidade dos cursos apenas tomando como 

base o desempenho dos alunos. Com a interferência dos dados não era possível 

comparar os resultados anuais dos cursos de graduação, entre as áreas de 

conhecimentos avaliadas, nem o desempenho médio dos estudantes, os quais eram 

classificados como uma espécie de ranking através dos conceitos de qualidade, 

estabelecidos por uma escala de “A” à “E”.  

Como o ENC tornou-se inadequado para avaliar a Educação Superior do país, 

em paralelo ao último exame, em 2003, o MEC formou a Comissão Especial de 

Avaliação (CEA) para investigar as falhas do exame e elaborar um sistema integrado 

que avaliasse a educação superior do país, em consequência disto, resultou a Lei n° 

1.0861/2004 que culmina no SINAES, consequentemente o ENADE.  

Apesar do ENADE ter herdado algumas características do ENC, como por 

exemplo, a obrigatoriedade, o ranqueamento das IES, entre outras, esta nova 

avaliação tem implicações implícitas na formação dos licenciandos em Física, pois tal 

exame, assim como os Projeto Pedagógico de Curso (PPC) desses cursos, adotam 

como base as Diretrizes Curriculares Nacionais para formação de professores da 
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educação básica, em nível superior e as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de Física.   

Costa (2013) afirma que “na perspectiva de compreender a estrutura da prova 

do ENADE é importante entender o que estabelecem as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) para os cursos de graduação (...)” (p. 20), principalmente as DCN 

destinadas aos cursos de Licenciatura em Física, já que estas fundamentam as 

diretrizes de formação geral e de área do ENADE de Física. Estas últimas são 

elaboradas pelas Comissões Assessoras de Área com o intuito de subsidiar o exame, 

as quais detalham as competências, habilidades, conteúdos, perfil profissional 

desenvolvidos na formação desses estudantes e a cada ano são emitidas por 

portarias do INEP (BRASIL, 2011c). Ciente da importância e impacto do ENADE nos 

cursos de licenciatura em Física apresentamos e discutimos as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de Física (BRASIL, 2001a) e Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação de professores da educação Básica, em nível superior 

(BRASIL, 2002, 2015c), no próximo tópico.  

 

2.4 Análise dos documentos que norteiam o funcionamento dos cursos de 
Licenciatura em Física 
 

Neste tópico, apresentamos e discutimos os resultados da análise realizada 

com os documentos que norteiam os cursos de Licenciatura em Física (Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de Física, Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a formação de professores da educação Básica, em nível superior) e as diretrizes 

do ENADE (responsável por nortear as edições do exame).  

Este primeiro estudo foi realizado com o intuito de entender que perfil 

profissional, conteúdos, competências e habilidades devem ser contempladas na 

formação dos estudantes no âmbito de um curso de licenciatura em Física, focando 

os aspectos conceitual, históricos e filosóficos do ensino de Física Moderna e 

Contemporânea (FMC). Verificamos também como a temática avaliação é abordada 

em tais documentos. Essas discussões servirão de fundamentação para a análise das 

questões de FMC do ENADE e para analisar o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) 

da Licenciatura em Física de uma instituição pública estadual.  

 

i) Perfil profissional esperado 
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Neste subtópico queremos entender que perfil profissional é avaliado no 

ENADE (para depois analisar por questões), se há semelhanças deste com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Física, responsável por nortear os 

Projeto Pedagógico de Curso de graduação. 

Nas Diretrizes de física para o ENADE, o perfil profissional esperado foi 

adaptado aos exames por algumas características repetidas nas edições. Como as 

diretrizes desses exames são semelhantes, fundamentamo-nos apenas na diretriz 

referente ao ENADE de 2017 (BRASIL, 2017d). 

Segundo BRASIL (2017d, p. 1), o perfil profissional avaliado nas questões 

destinadas a Licenciatura em Física apodera-se das seguintes características: 

 

I. rigoroso com a metodologia científica na sua atuação; 
II. comprometido permanentemente com a sua formação e atento ao 
surgimento de novos conceitos, tecnologias e desafios; 
III. cientificamente curioso acerca dos fenômenos da natureza e empenhado 
na ampliação do conhecimento; 
IV. consciente da importância da Física e de seus contextos interdisciplinares 
para o desenvolvimento da sociedade e de outras áreas do conhecimento; 
V. crítico, reflexivo, criativo e persistente na resolução de problemas; 
VI. ético e humanista, sensível aos aspectos sociais e ambientais no 
atendimento às demandas da sociedade; 
VII. comprometido com a formalidade do ensino de Física. 
VIII. sensível às necessidades de cada indivíduo no processo de ensino-
aprendizagem; 
IX. respeitoso e empático na relação professor-aluno; 
X. comprometido com a difusão do conhecimento científico, promovendo o 
desenvolvimento da curiosidade científica.  
 

Verificamos que a característica I do perfil profissional da portaria do ENADE 

mostra um caráter empirista/indutivista da ciência o qual valoriza o método científico. 

Concordamos que é necessário ter uma linguagem científica, porém a ciência não se 

resume apenas a explicação de um fenômeno através de um método. Há várias 

formas de fazer ciência as quais podem ser sustentadas por questões de cunho 

filosófico, a exemplo, os aspectos da mecânica quântica. 

Contudo, essas características devem ser desenvolvidas durante a formação 

do licenciando por disciplinas específicas da licenciatura e contribuir para a sua 

atuação no ambiente escolar. E como já esperado, o perfil do físico avaliado no 

ENADE está de acordo com o perfil profissional que é estimado nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de física, já que as portarias do ENADE lhes 

têm como base. Segundo Brasil (2001a, p. 3):  
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O físico, seja qual for sua área de atuação, deve ser um profissional que, 
apoiado em conhecimentos sólidos e atualizados em Física, deve ser capaz 
de abordar e tratar problemas novos e tradicionais e deve estar sempre 
preocupado em buscar novas formas do saber e do fazer científico ou 
tecnológico. Em todas as suas atividades a atitude de investigação deve estar 
sempre presente, embora associada a diferentes formas e objetivos de 
trabalho. 

 

Note que o trecho da diretriz citada acima, “(...) deve estar sempre preocupado 

em buscar novas formas de saber e do fazer científico ou tecnológico”, é semelhante 

a característica II do perfil profissional do ENADE, pois as duas estão se referindo à 

necessidade do docente estar sempre se atualizando, buscando formações que 

melhore a sua prática pedagógica. Assim, percebemos que embora detalhado, o perfil 

profissional abordado na diretriz de Física do ENADE possui traços semelhantes à 

DCN para os cursos de Física.  

 

ii) O desenvolvimento de competências e habilidades 

 

Neste tópico verificamos que competências e habilidades são cobradas nas 

edições do ENADE, se estas estão em conformidade com as DCN para os cursos de 

Física (BRASIL, 2001a) e se as mesmas são desenvolvidas nos cursos de 

Licenciatura em Física. 

Quanto às competências e habilidades avaliadas no componente de Física das 

portarias do ENADE, não houve alterações, apenas subdivisões de acordo com as 

edições do exame 27 . Desta forma, nos deteremos apenas a analisar a diretriz 

pertencente à edição de 2017.  

Como em 2017 foram divulgadas portarias distintas para a licenciatura e o 

bacharelado em Física, as competências e habilidades avaliadas no componente de 

área possuía peculiaridades diferentes para cada categoria. Como estamos 

                                                                 
27 Em 2005 e 2008, constata-se competências e habilidades gerais à licenciatura e bacharelado e 

habilidades específicas para cada modalidade (BRASIL, 2005b; BRASIL, 2008b). De forma análoga, 

em 2011, consideram-se as competências e habilidades gerais, habilidades comuns às ambas 

especialidades, aqui só foram juntadas as habilidades repetidas nas específicas da licenciatura e 

bacharelado referentes às edições de 2005 e 2008, e habilidades específicas para a licenciatura 

(BRASIL, 2011b). Em contrapartida, no ano de 2014 mencionam-se apenas as habilidades e 

competências comuns e as habilidades especificas à licenciatura (BRASIL, 2014b) 
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trabalhando apenas com a Licenciatura em Física, nos detemos à Portaria referente 

a esta. Segundo Brasil (2017d) o componente de Física deve avaliar as seguintes 

competências, as quais devem ser desenvolvidas durante a formação do licenciando: 

 

I. reconhecer e avaliar conceitos físicos; 
II. modelar fenômenos físicos e identificar seus limites de validade; 
III. planejar e conduzir experimentos, utilizando elementos básicos da 
instrumentação científica e avaliar seus resultados; 
IV. representar e interpretar grandezas físicas em gráficos, diagramas e 
esquemas; 
V. realizar estimativas numéricas na análise de situações e fenômenos 
físicos; 
VI. diagnosticar situações-problema no âmbito da física e subsidiar a 
implementação de soluções; 
VII. identificar e desenvolver aplicações tecnológicas baseada na Física. 
VIII. elaborar, avaliar e adaptar criticamente materiais didáticos e 
experimentos didático-científicos; 
IX. elaborar e implementar estratégias de ensino da Física de diferentes 
naturezas e origens, estabelecendo seus objetivos educacionais e de 
aprendizagem de forma contextualizada; 
X. organizar e desenvolver atividades educacionais em situações cotidianas 
em consonância com a realidade social; 
XI. organizar e desenvolver práticas avaliativas do processo de ensino-
aprendizagem, estabelecendo parâmetros e indicadores para as 
reorientações necessárias; 
XII. utilizar, desenvolver e avaliar uso das novas tecnologias da informação e 
comunicação no processo de ensino-aprendizagem-avaliação (ibid., p. 2). 

 
Percebe-se que as competências avaliadas nas questões do ENADE referentes 

à Licenciatura em Física devem ser desenvolvidas em disciplinas que abordam o 

conhecimento físico, como também aquelas relacionadas ao campo educacional. 

Contudo, de maneira geral, deve haver um consenso destas com as estabelecidas na 

DCN para os cursos de Física e PPC da Licenciatura em Física, já que estes 

documentos são fundamentados nessa diretriz.  

As DCN para os cursos de Física (BRASIL, 2001a) expõe um conjunto de 

competências essenciais aos formandos em Física, as quais devem ser desenvolvidas 

durante a qualificação desse profissional nos cursos de Bacharelado ou Licenciatura. 

São elas:  

 

1. dominar princípios gerais e fundamentos da Física, estando familiarizado 
com suas áreas clássicas e modernas; 
2. descrever e explicar fenômenos naturais, processos e equipamentos 
tecnológicos em termos de conceitos, teorias e princípios físicos gerais; 
3. diagnosticar, formular e encaminhar a solução de problemas físicos, 
experimentais ou teóricos, práticos ou abstratos, fazendo uso dos 
instrumentos laboratoriais ou matemáticos apropriados; 
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4. manter atualizada sua cultura científica geral e sua cultura técnica 
profissional específica; 
5. desenvolver uma ética de atuação profissional e a consequente 
responsabilidade social, compreendendo a Ciência como conhecimento 
histórico, desenvolvido em diferentes contextos sócio-políticos, culturais e 
econômicos (ibid., p. 4). 
 

Segundo este parecer para adquirir tais competências o físico deve 

desenvolver certas habilidades gerais para ambas as modalidades (Licenciatura ou 

Bacharelado), as quais devem ser completadas por habilidades específicas de acordo 

com os perfis de atuação 28 . Os cursos de Física devem proporcionar o 

desenvolvimento das seguintes habilidades gerais:  

 

1. Utilizar a matemática como uma linguagem para a expressão dos 
fenômenos naturais; 
2. resolver problemas experimentais, desde seu reconhecimento e a 
realização de medições, até à análise de resultados; 
3. propor, elaborar e utilizar modelos físicos, reconhecendo seus domínios de 
validade; 
4. concentrar esforços e persistir na busca de soluções para problemas de 
solução elaborada e demorada; 
5. utilizar a linguagem científica na expressão de conceitos físicos, na 
descrição de procedimentos de trabalhos científicos e na divulgação de seus 
resultados; 
6. utilizar os diversos recursos da informática, dispondo de noções de 
linguagem computacional; 
7. conhecer e absorver novas técnicas, métodos ou uso de instrumentos, seja 
em medições, seja em análise de dados (teóricos ou experimentais); 
8. reconhecer as relações do desenvolvimento da Física com outras áreas do 
saber, tecnologias e instâncias sociais, especialmente contemporâneas;  
9. apresentar resultados científicos em distintas formas de expressão, tais 
como relatórios, trabalhos para publicação, seminários e palestras (BRASIL, 
p. 4). 

 
Segundo as DCN para os cursos de Física (BRASIL, 2001a), os cursos de 

licenciatura devem incluir, essencialmente, dentro do conjunto de competências e 

habilidades, as seguintes habilidades específicas:  

 

1. o planejamento e o desenvolvimento de diferentes experiências didáticas 
em Física, reconhecendo os elementos relevantes às estratégias adequadas; 
2. a elaboração ou adaptação de materiais didáticos de diferentes naturezas, 
identificando seus objetivos formativos, de aprendizagem e educacionais 
(ibid., p. 5). 
 

Percebemos que as competências e habilidades avaliadas nos licenciandos em 

Física pela prova ENADE de 2017 são elencadas de maneira semelhante às DCN 

                                                                 
28 Físico – Pesquisador, Físico – Educador, Físico – Tecnólogo, Físico – Interdisciplinar (BRASIL, 
2001a)  
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para os cursos de Física, porém a Portaria do ENADE aborda estas de forma 

detalhada. Por exemplo, a competência: “modelar fenômenos físicos e identificar seus 

limites de validade” (BRASIL, 2017d), está relacionada à competência 3 das DCN para 

os cursos de Física (2001a) a exemplo de: “diagnosticar, formular e encaminhar a 

solução de problemas físicos, experimentais ou teóricos, práticos ou abstratos, 

fazendo uso dos instrumentos laboratoriais ou matemáticos apropriados”. Esta última 

detalha como modular esses fenômenos físicos, seja de maneira teórica ou prática, 

do mesmo jeito que expressa como verificar a validade dos mesmos. 

Outra semelhança entre esses dois documentos (DCN para os cursos de Física 

e diretriz da prova ENADE 2017) é o inciso “VIII. elaborar, avaliar e adaptar 

criticamente materiais didáticos e experimentos didático-científicos” (BRASIL, 2017d) 

e a habilidade 2, “a elaboração ou adaptação de materiais didáticos de diferentes 

naturezas, identificando seus objetivos formativos, de aprendizagem e educacionais” 

(BRASIL, 2001a). Ambos comentam que o licenciando em física deve ter a habilidade 

de trabalhar com materiais didáticos, elaborá-los ou adaptá-los de acordo com as 

necessidades educacionais. Note também que há conformidades entre o inciso IX 

(BRASIL, 2017d) e a habilidade 1 (BRASIL, 2001a). Ressaltamos que a competência 

5 das DCN para os cursos de Física enfatiza uma formação que contemple também 

aspectos da História e Filosofia da Física, fundamentando o nosso objeto de estudo. 

Analisando as DCN de formação de professores da educação básica, em nível 

superior (BRASIL, 2002, 2015c), percebemos que esta não especifica 

detalhadamente o perfil profissional, competências e habilidades de um licenciado, 

pois sua finalidade é estabelecer princípios, fundamentos e procedimentos para a 

organização curricular e institucional. Contudo, foi possível se atentar a algumas 

competências relacionadas à formação docente que deve ser incluída na elaboração 

dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de formação de professores. São elas:  

 

I - as competências referentes ao comprometimento com os valores 
inspiradores da sociedade democrática; 
 II - as competências referentes à compreensão do papel social da escola;  
III - as competências referentes ao domínio dos conteúdos a serem 
socializados, aos seus significados em diferentes contextos e sua articulação 
interdisciplinar;  
IV - as competências referentes ao domínio do conhecimento pedagógico; 
V - as competências referentes ao conhecimento de processos de 
investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica; 
VI - as competências referentes ao gerenciamento do próprio 
desenvolvimento profissional (BRASIL, 2002). 
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Tais competências elencadas acima mostram que os PPC das licenciaturas 

devem integrar disciplinas que possibilitem uma formação ampla. Essas disciplinas 

devem contemplar, além do conteúdo específico a serem socializados durante a 

atuação do licenciando, conhecimentos pedagógicos e disciplinas com práticas 

formativas que visem o aperfeiçoamento da prática pedagógica desses profissionais. 

Como o ENADE fundamenta-se nessa diretriz (BRASIL, 2002), ele avalia não apenas 

o domínio do conteúdo, mas também os conhecimentos pedagógicos e a aplicação 

de tais conteúdos em situações de ensino, porém, segundo Higa et. al. (2012), tais 

conhecimentos são pouco contemplados nesse exame, pois os conhecimentos físicos 

sobressaem sobre os conhecimentos pedagógicos. 

Observamos que algumas das habilidades destacadas nas DCN para formação 

de professores, em nível superior (documento atualmente vigente) (BRASIL, 2015c) 

são elencadas nas habilidades do ENADE, em termos de exemplificação temos: “XII. 

utilizar, desenvolver e avaliar uso das novas tecnologias da informação e 

comunicação no processo de ensino-aprendizagem-avaliação”, (BRASIL, 2017d) em 

conformidade com o inciso V “relacionar a linguagem dos meios de comunicação à 

educação, nos processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das 

tecnologias de informação e comunicação para o desenvolvimento da aprendizagem; 

(BRASIL, 2015c). Essas abordam que o licenciando tenha desenvolvido a habilidade 

de utilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) como ferramenta 

didática no processo de ensino-aprendizagem.  

Assim verificamos que as competências e habilidades avaliadas no ENADE 

fundamentam-se nas DCN para os cursos de Física e nas DCN para a Formação de 

professores, porém os aspectos históricos e filosóficos são contemplados apenas das 

DCN para os cursos de Física, os demais documentos são destinados a todos os 

cursos de formação de professores, isso justifica a ausência destes aspectos. 

 

iii) Organização Curricular 

 

Nas portarias de Física do ENADE, os conteúdos físicos avaliados são divididos 

em comuns para licenciatura e bacharelado e específicos para cada uma das 

modalidades. Em todas as edições do exame de 2005 a 2017, os conteúdos comuns 

são semelhantes para as duas modalidades, exceto na edição de 2017, em que o 
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conteúdo referente à estrutura da matéria foi considerado como específico do 

bacharelado. Como estamos interessados apenas nos conteúdos referentes à 

Licenciatura em física nos deteremos apenas aos referentes a esta modalidade. Logo, 

os conteúdos cobrados nas edições dos exames foram: Evolução das ideias da Física, 

Mecânica, Termodinâmica, Eletricidade e Magnetismo, Física Ondulatória e Ótica 

Física, Física Moderna e Estrutura da Matéria, Fundamentos Históricos, 

Epistemológicos e Sociológicos da Física e o Ensino da Física; Políticas Educacionais 

e o Ensino da Física; Organização Didático-Curricular para o Ensino da Física e 

Metodologia do Ensino da Física.  (BRASIL, 2005b, 2008b, 2011b, 2014b, 2017d).  

Percebemos que os aspectos históricos e filosóficos são elencados nos conteúdos do 

ENADE (Fundamentos Históricos, Epistemológicos e Sociológicos de Física e o 

Ensino de Física), consequentemente explorados nos itens relacionados a Física 

Moderna e Contemporânea. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Física (BRASIL, 2001a) 

orienta que os cursos tenham uma base comum compreendida por disciplinas 

essenciais e específicas. À primeira são disciplinas pertencentes à Física Geral 

(conteúdos de Física do Ensino Médio com profundidade e fundamentos teóricos de 

mecânica, termodinâmica, eletromagnetismo e física ondulatória), à Matemática 

(cálculo diferencial e integral, geometria analítica, álgebra linear e equações 

diferenciais, conceitos de probabilidade e estatística e computação), à Física Clássica 

(Física anterior ao século XX englobando conceitos relativos à mecânica clássica, 

eletromagnetismo e termodinâmica), à Física Moderna e Contemporânea (compõe-se 

de conteúdos da mecânica quântica, física estatística, relatividade e aplicações 

decorrentes da Física desde o início do século XX), já as disciplinas complementares 

abrangem áreas como Química ou Biologia, como também ciências humanas que 

venham a compreender questões como Ética, Filosofia e História da Ciência, 

Gerenciamento e Política Científica, etc.  Os aspectos históricos e filosóficos, devem 

ser contemplados em disciplinas complementares, logo os cursos de licenciatura em 

Física devem incluir discussões voltadas para o seu estudo. Desta forma, há um 

consenso do que é avaliado no ENADE e do desenvolvido em um curso de 

Licenciatura, já que é solicitado pelas DCN para os cursos de Física. 

No Parecer CNE/CES 1.304 (BRASIL, 2001a) prever que as modalidades 

específicas são estabelecidas por conteúdos que são de total importância para a 
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formação do físico, os quais são definidos de acordo com o perfil profissional 

desejado. Conforme o Parecer, no perfil do físico educador, os conteúdos devem ser 

voltados para o ensino de física, levando em consideração também uma organização 

curricular que contemple os conteúdos da educação básica, segundo as DCN para a 

formação de professores, em nível superior (BRASIL, 2002) e as DCN para a 

Educação Básica (BRASIL, 2010) e para o Ensino Médio (BRASIL, 2012). 

 

iv) Concepções de avaliação 

 

Nesse subtópico, destacamos que concepção de avaliação os documentos que 

norteiam os cursos de Licenciatura em Física, nesse caso, as DCN para os cursos de 

Física (BRASIL, 2001a) e as DCN para formação de professores, em nível superior 

(BRASIL, 2002) abordam sobre essa temática. É importante entender, nesses 

documentos como as avaliações externas são discutidas. 

As DCN para os cursos de Física não aprofundam o tema avaliação, apenas 

informa que ficam a critério dos PPC os procedimentos avaliativos, os quais devem 

informar como são realizadas tais práticas. Por outro lado, a DCN para a formação de 

professores, em nível superior (BRASIL, 2002), a qual orienta a construção dos PPC 

dos cursos de Licenciatura, destaca “a avaliação como parte integrante do processo 

de formação, que possibilita o diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados 

alcançados, consideradas as competências a serem constituídas e a identificação das 

mudanças de percurso eventualmente necessárias” (p. 2). Contudo, a avaliação é 

intrínseca à formação do licenciando, pois através desta podemos acompanhar o 

desenvolvimento de competências, identificar possíveis dificuldades em seu percurso 

profissional e possibilidades de mudanças em seu trajeto.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores em nível 

superior ainda destacam que no Projeto Pedagógico de Curso, “a avaliação deve ter 

como finalidade a orientação do trabalho dos formadores, a autonomia dos futuros 

professores em relação ao seu processo de aprendizagem e a qualificação dos 

profissionais com condições de iniciar a carreira” (ibid., 2002, p. 2). Este documento 

elenca as finalidades avaliativas enquanto processo de acompanhamento da 

aprendizagem do futuro professor, tanto pelos professores formadores como pelo 

próprio estudante, além de identificar a qualificação destes para o mercado de 
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trabalho. Além de elencar a avaliação enquanto processo interno, a ser utilizada no 

ambiente educacional pelo docente, as DCN para formação de professores, em nível 

superior (BRASIL, 2002), expõe as formas de avaliações dos cursos29, as quais 

devem basear-se nas competências profissionais desenvolvidas pelos licenciandos. 

Segundo Brasil (2002, 2015c) as avaliações externas atuam como processo de 

autorização e reconhecimento de cursos de formação e credenciamento das 

instituições, as quais devem se fundamentar na própria diretriz.  

Os documentos discutidos anteriormente citam a importância do 

desenvolvimento de competências e habilidades durante a formação dos licenciandos 

em Física, sem especificar o que seriam esses termos. Desta forma, discutiremos no 

próximo tópico o que seriam essas competências e habilidades e como surgiram 

esses termos no ambiente educativo. 

 

2.5 Competências e Habilidades 
 

As avaliações externas tanto na educação básica como na educação superior, 

buscam avaliar um conjunto de competências, as quais, segundo Cabrito (2009), 

devem demostrar os domínios de conhecimento, do fazer e das atitudes. Para o autor 

os exames externos são padronizados, uniformes e não levam em considerações as 

capacidades transversais, já que as competências devem ser avaliadas nas ações, 

na prática, em que se coloca a prova de que somos capazes ou não de realizar com 

êxito uma atividade. Para ele essas avaliações analisam apenas o domínio de 

conhecimento, aprendido ou memorizado no final de cada nível de educação, 

limitando-se apenas a análise de um perfil padrão.  

Nesta mesma concepção, Correia e Freire (2010) afirmam que o 

desenvolvimento de competências deve ser avaliado em situações reais e não por 

testes escritos padronizados, pois a ênfase educacional deixou de ser o domínio de 

conteúdos e passou a ser o desenvolvimento de competências. Desta forma, o 

domínio de conteúdo é superado pela busca de conhecimento, do fazer e das atitudes.  

                                                                 
29 I - periódicas e sistemáticas, com procedimentos e processos diversificados, incluindo conteúdos 
trabalhados, modelo de organização, desempenho do quadro de formadores e qualidade da vinculação 
com escolas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, conforme o caso; 
II - feitas por procedimentos internos e externos, que permitam a identificação das diferentes dimensões 
daquilo que for avaliado; 

III - incidentes sobre processos e resultados. 
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Esse conjunto de competências que devem ser mobilizadas nessas avaliações 

externas são originadas em concepções de mercado de trabalho. Dias e Lopes (2003) 

afirma que o conceito de competências não é algo novo, que este já foi empregado 

anteriormente na década de 60 e 70, surgindo da ideia de um currículo por 

competências, o qual orientavam os comportamentos desejáveis para ser um bom 

profissional, o “famoso perfil profissional desejável”. Esse conceito foi intensificado 

nas reformas educacionais na década de 90 (Dias e Lopes (2003); Holanda, Freres e 

Gonçalves (2009)) com a elaboração de documentos educacionais, a exemplo a Lei 

de Diretrizes e bases (LDB) e as Diretrizes Curriculares Nacionais, as quais a ideia de 

qualidade de educação está relacionada às questões de mercado. Na criação destes 

documentos priorizou-se o desenvolvimento de competências em que os conteúdos e 

disciplinas passou a ser apenas meios de constituição destas, sendo as mesmas o 

foco da aprendizagem escolar (Dias e Lopes, 2003). 

Para Perrenoud (2000) alguns países apenas reformularam os programas 

tradicionais, adicionando nestes apenas um verbo de ação nos conhecimentos 

disciplinares, elaborando assim um conjunto de competências sem mesmo analisar 

os aspectos sociais. Para o autor, as competências originam-se nas situações, nas 

ações para resultar os conhecimentos. Assim as competências devem ser pensadas 

através de um contexto social em que a escola, os cursos de graduação estão 

imersos, e não ser elaboradas considerando apenas o domínio de conteúdo.   

Perrenoud (1999b) afirma que as competências surgiram como uma 

necessidade de transferir conhecimentos aprendidos no ambiente educativo para o 

contexto social. Para o autor as competências é a capacidade de mobilizar vários 

recursos cognitivos, dentre eles os conhecimentos, para solucionar determinada 

situação. Este diz que as competências apoiam-se nos conhecimentos e por isso não 

deve limitar-se a eles.  

Nessa mesma perspectiva, Araújo (2004) afirma que a abordagem por 

competências favorece uma flexibilização entre o desenvolvimento de conhecimentos 

e a utilização destes em situações cotidianas. Para o autor, o processo de construção 

de competências necessita clareza quanto aos conhecimentos mobilizados.    

As competências devem ser compreendidas numa dimensão ampla, 

considerando as concepções social e política, sem reduzirem-se ao rol de saberes, 

aptidões ou habilidades oriundas da lógica de mercado (Plantamura,2004). Apesar 
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das competências serem proveniente das concepções de mercado, a ideia de 

competência profissional, esse termo possui relações mais profundas e ampla no 

campo educacional.  

Mesmo não compartilhando uma definição única de competências no campo 

educacional, bem como a utilização dos termos competências e habilidades nos 

documentos oficiais sem especificidades destes, fundamentados nas discussões 

acima e em Philippe Perrenoud (1999b), um dos principais teóricos do campo 

educacional, entendemos competências como a capacidade de mobilizar vários 

recursos cognitivos, dentre eles, habilidades, conhecimentos, comportamentos, para 

resolver determinadas situações.  

O desenvolvimento de competências é composto por outros recursos além dos 

conhecimentos e das habilidades, Perrenoud (1999b) destaca as “atitudes e posturas 

mentais, curiosidade, paixão, busca de significado, desejo de tecer laços, relação com 

o tempo, maneira de unir intuição e razão, cautela e audácia, que nascem tanto da 

formação como da experiência” (p. 6), desta forma as dimensões sócias - culturais e 

afetivas também possuem espaço na construção de competências.  

Perrenoud (1999b) afirma que quando uma pessoa tem a capacidade de fazer 

algo espontaneamente, sem pensar, não se fala mais em competências, mais em 

habilidade ou hábitos, “estes últimos fazem parte da competência” (p. 28). Quando se 

consegue fazer algo simples utilizando fatores de maneira eficiente, se falam em 

habilidades.  

Cardoso e Hora (2013) dizem que a habilidade é a capacidade de mobilizar 

recursos para resolver determinados problemas. Para os autores, as competências 

são constituídas por várias habilidades, sendo que essas últimas podem contribuir 

para a aquisição de competências distintas, as quais devem ser desenvolvidas na 

busca de competências. 

Os documentos oficiais enfatizam, além das competência e habilidades, a 

construção de um perfil profissional fundamentada no desenvolvimento de 

competências, o qual segundo Araújo (2004) é essencial para a formação na 

educação superior. No entanto essa construção apresenta alguns desafios quanto a 

avaliação, pois para o autor, as competências não devem ser mensuráveis e 

apresentadas apenas como resultados ou produto obtidos por uma tarefa realizada 

expressa em comportamentos ou por aquisição de objetivos. Para ele as 
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competências possuem sua temporalidade, mediações sócio afetivas, estão imersas 

em um contexto e constrói relações.  

Araújo (2004) ainda afirma que uma das ferramentas para a avaliação de 

competências é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE, o qual 

possui a função de analisar não apenas conteúdos, mas conhecimentos, saberes, 

habilidades entre outros recursos do processo de ensino aprendizagem. Para o autor, 

a construção de competências nesse exame deve ser transparente para o sujeito 

possibilitando futuras mobilizações de recursos, saberes e conhecimentos no sentindo 

de deixá-los aptos para atuar e aprender em distintas situações.  

Apesar das críticas quanto as avaliações externas, conseguintemente no que 

se refere ao ENADE, até mesmo a análise do desenvolvimento de competências por 

tais exames queremos entender que competências, desenvolvidas no ambiente 

acadêmico, devem ser mobilizadas pelos estudantes de física para responder as 

questões do ENADE referentes aos conteúdos de Física Moderna e Contemporânea, 

considerando além dos conteúdos, os aspectos históricos e filosóficos da Física.  

Antes de responder nossos questionamentos, no capítulo que segue 

apresentamos a estruturação metodológica desta pesquisa, centrada na abordagem 

de pesquisa qualitativa, bem como os procedimentos para levantamento e análise de 

dados. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGIA  

 

3.1 A pesquisa qualitativa 

 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa, Bogdan e Biklen (1994) afirmam que 

esse tipo de abordagem “exige que o mundo seja examinado com a ideia de que nada 

é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista que nos permita estabelecer 

uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo”. Na medida que 

tentarmos responder nossos questionamentos no processo da pesquisa, novos 

caminhos surgem e levam-nos para uma compreensão mais esclarecedora do que 

estamos pesquisando. No nosso caso, os dados levantados na análise documental 

são o itinerário fundamental para compreender o nosso objeto de investigação.  

Caracterizamos a nossa pesquisa fundamentada em alguns aspectos da 

abordagem qualitativa defendida por Bogdan e Biklen (1994). Os autores enumeram 

cinco características da investigação qualitativa:  

1. Os dados são retirados pelo investigador diretamente do ambiente natural. 

Por observar as singularidades do ambiente de pesquisa e recolher dados, 

as concepções do investigador se configuram como mecanismo primordial 

em sua análise, independentemente do instrumento de coleta.  

2. Os dados coletados são descritivos. Ao serem analisados, o investigador 

deve considerar toda a sua riqueza, bem como respeitar a forma com que 

foram registrados ou transcritos. 

3. O processo é mais importante que o resultado final. Os investigadores 

devem estar mais interessados nos meios, procedimentos e atividades no 

desdobrar da pesquisa do que nos pré e pós testes.  

4. Os dados são indutivos. Estes não são levantados para confirmar hipóteses, 

mas, na medida que vão sendo organizados, configuram-se as abstrações.  

5. Interesse nos significados fornecidos pelos participantes. Ao compreender 

as perspectivas dos participantes, o pesquisador adentra na dinâmica 

interna das situações, as quais só são possíveis quando é estabelecida uma 

relação dialógica entre pesquisador e sujeitos participantes da pesquisa 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 47).  
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A abordagem qualitativa é caracterizada pelas reflexões do objeto investigado. 

Segundo Oliveira (2005), esta se configura como um processo de análise e reflexão   

da realidade, a qual é descrita por métodos e técnicas para colher informações sobre 

o objeto de estudo. Para a autora, tais informações são obtidas mediante 

questionários, entrevistas, documentos, observação, literatura pertinente ao tema e 

análise de dados, as quais devem ser apresentadas de forma descritiva.  

Nesse tipo de pesquisa o investigador tem fundamental importância no 

ambiente pesquisado. Em todo o percurso investigativo o olhar do pesquisador 

(imerso de concepções e ideologias) deve estar atento aos objetos investigados.  É 

ele que acompanha todo o processo investigativo, que vai desde a revisão de 

literatura, perpassa pelo levantamento e análise dos dados, tal como as discussões 

dos resultados e finaliza nas considerações finais, assim as impressões do 

pesquisador são essenciais na pesquisa qualitativa.    

Assim, acreditamos que as nossas interpretações em relação aos dados 

levantados por meio de análise documental e análise das questões de Física Moderna 

e Contemporânea são essenciais para compreender as implicações do ENADE, como 

avaliação externa, nos cursos de licenciatura em física. 

 

3.2 Análise documental 
 

A análise documental é a primeira etapa da nossa pesquisa, a qual torna-se 

crucial para o surgimento de novos questionamentos. Desta forma, utilizamos em uma 

primeira instância, a análise documental para levantarmos os dados, principalmente 

de análise de revisão de documentos legais fundamentando-nos na perspectiva 

metodológica de Laurence Bardin (2011) sobre análise de conteúdo30.  

A principal característica da análise documental é que as informações obtidas, 

através da coleta de dados, são advindas de documentos que não receberam 

nenhuma abordagem analítica, os quais são chamados de fontes primárias 

(OLIVEIRA, 2005; MARCONI e LAKATOS, 2010). Conforme Bardin (2011), a análise 

documental faz com que passemos de uma fonte primária (dados brutos) para uma 

fonte secundária (representação dos dados brutos). Como exemplificação de fontes 

                                                                 
30 Organizada em três etapas sequenciais: a pré-análise; a exploração do material; o tratamento dos 
resultados, a inferência e a interpretação.   



49 
 

 

 

primárias, temos arquivos históricos, documentos oficiais, diários, autobiografias, 

cartas, jornais, revistas, censos estatísticos, ou seja, todos os documentos que 

proporcionem um levantamento de dados sobre o tema de pesquisa.  

Segundo Bardin (2011) a análise documental objetiva adequar informações 

conforme o objeto de estudo e representá-las de maneira diferente e condensada. 

Conforme esta autora, as operações de recorte de informações, divisão de categorias 

segundo o critério de analogia e representação por indexação (classificação de 

maneira restrita às informações em palavras-chaves, descritores ou índices) são 

idênticas a abordagem das mensagens na análise de conteúdo. Assim, na nossa 

pesquisa, a análise documental fundamenta-se na perspectiva metodológica sobre 

análise de conteúdo de Bardin (2011). 

 

3.5 Delineamento da pesquisa 
 

Como ponto de partida analisamos documentos oficiais que norteiam o Projeto 

Pedagógico dos cursos de Licenciatura em Física, são eles as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de Física (BRASIL, 2001a) e as Diretrizes Curriculares para 

a formação de professores da educação básica, em nível superior (BRASIL, 2002, 

2015c). Após essa etapa, foram feitas as análises do Projeto Pedagógico de Curso da 

licenciatura em Física de uma universidade pública estadual e das diretrizes de física 

do ENADE, emitidas por portarias do INEP.  

As análises dos documentos foram realizadas com o intuito de verificar o que 

estabelece a legislação brasileira e o que realmente acontece na prática, no âmbito 

de um curso de licenciatura em Física, em termos do desenvolvimento de 

competências e habilidades, características do perfil profissional, focando os aspectos 

conceitual, históricos e filosóficos da Física Moderna e Contemporânea.   

Em seguida analisamos as edições do ENADE de Física (BRASIL, 2005a, 

2008a, 2011a, 2014a, 2017b) no intuito de identificar nas questões de Física Moderna 

e Contemporânea as competências e habilidades, características do perfil profissional 

que devem ser mobilizados pelos estudantes de física para resolver seus itens. As 

questões analisadas são destinadas aos Licenciandos de Física31 e foram analisadas 

                                                                 
31 No caso das edições destinadas aos licenciandos e bacharelandos em física analisamos apenas o 
Componente Específico – Núcleo Comum, que são questões destinadas a ambos os módulos e o 
Componente Específico – Licenciatura. 
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à luz das diretrizes de área (Física), especialmente relacionado a edição de 2011 

(BRASIL, 2011b) e relatórios do ENADE de Física (BRASIL, 2005c, 2008e, 2011e), 

bem como as Diretrizes Curriculares nacionais para os Cursos de Física (2001a) e 

para a formação de professores (BRASIL, 2002, 2015c). 

Em outra etapa, analisamos as questões das edições de 2005 (21, 22, 23, 24), 

2008 (42), e 2017 (9 e 21) que abordam o aspecto do perfil profissional e/ou 

habilidades relacionados a uma perspectiva Conceitual, Histórica e Filosófica da 

Física Moderna e Contemporânea, investigando como tais aspectos são explorados 

nesses itens.  

Por fim, realizamos entrevistas com o coordenador e um professor, ambos do 

curso de Licenciatura em Física de uma Universidade Pública Estadual. Optamos por 

essa decisão por motivos de tempo de pesquisa, bem como pelo fato do Projeto 

Pedagógico do Curso de Licenciatura em Física não esclarecer as implicações das 

avaliações externas no respectivo curso e não comentar sobre estas. Desta forma, 

queremos entender qual o conhecimento desses profissionais em relação ao ENADE 

e quais as inferências desse exame no curso, em específico quanto às ações 

pedagógicas desses professores.   

Sintetizarmos no quadro a seguir os estudos realizados no delineamento da 

pesquisa: 

Percurso metodológico 

Etapas Estudo Objetivo do estudo 

1ª Análise dos documentos que norteiam 

os cursos de Licenciatura em Física 

(DCN para os cursos de Física e DCN 

para a formação de professores da 

educação básica, em nível superior) 

Verificar o que estabelece a 

legislação brasileira em termos 

do desenvolvimento de 

competências e habilidades, 

características do perfil 

profissional, focando os 

aspectos conceitual, históricos e 

filosóficos da FMC. 

2ª Projeto Pedagógico de Curso da 

Licenciatura em Física de uma 

universidade pública estadual e 

Verificar se o que é estabelecido 

na legislação acontece, na 

prática, no ENADE e no âmbito 

de um curso de licenciatura em 
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diretrizes de Física das edições do 

ENADE  

Física de uma instituição pública 

estadual. 

3ª Analisamos as Edições do ENADE de 

Física identificando as questões de 

FMC. 

Averiguar competências e 

habilidades, conteúdos, bem 

como características do perfil 

profissional que devem ser 

mobilizados pelos estudantes de 

Licenciatura em Física para 

resolver os itens de FMC. 

4ª Analisamos as questões das edições 

de 2005 (21, 22, 23, 24), 2008 (42), e 

2017 (9 e 21) que abordam o aspecto 

do perfil profissional e/ou habilidades 

relacionados a uma perspectiva 

Histórica e Filosófica da FMC. 

Investigar como os aspectos 

conceitual, histórico e filosófico 

são explorados nesses itens.  

 

5ª Entrevistas com o coordenador e um 

professor ambos do curso de 

Licenciatura em Física de uma 

Universidade Pública Estadual. 

Entender qual o conhecimento 

desses profissionais em relação 

ao ENADE e quais as 

inferências desse exame no 

curso, em específico quanto às 

ações pedagógicas desses 

professores 

Fonte: dados da pesquisa 

 

3.6 Instrumento de coleta de dados 

 

No intuito de alcançar os objetivos da pesquisa, os dados foram levantados por 

uma análise documental, entrevistas com o coordenador e um professor do curso de 

licenciatura em Física de uma instituição pública do estado do ceará e análise das 

edições do ENADE (BRASIL, 2005a, 2008a, 2011a, 2014a, 2017b). Escolhemos a 

análise documental (Bardin, 2011), porque trabalhamos com documentos oficiais 

originais como as DCN para os cursos de Física e DCN para a formação de 

professores da Educação Básica em nível superior, o Projeto Pedagógico de Curso 



52 
 

 

 

da licenciatura em Física de uma universidade pública estadual, as diretrizes e 

relatórios de Física do INEP. 

Como instrumento de coleta de dados fizemos uso também de entrevistas. Para 

Bogdan e Biklen (1994), “a entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na 

linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente 

uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo” (ibid., p. 

134). Fundamentados nos autores acima, escolhemos a entrevista semiestruturada, 

a qual, no âmbito qualitativo, ajudou a aprofundar o nosso objeto de estudo e norteou 

o surgimento das seguintes temáticas: Conhecendo as questões do ENADE, 

Conhecendo o exame, Implicações do ENADE na prática pedagógica do professor e 

Aspectos históricos e filosóficos nos itens do ENADE. 

Analisamos as edições do ENADE no intuito de verificarmos como os critérios 

avaliativos defendidos pelos documentos que regem a educação superior, perfil 

profissional, competências e habilidades, conteúdos, abordados nos documentos 

regentes da educação superior (DCN para os cursos de Física, DCN para a formação 

de professores da educação básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena) orientadores dos PPC, são desenvolvidas na formação inicial 

desses cursos. 

 

3.7 Análise dos dados 

 

Reiteramos que utilizamos a estratégia metodológica de análise de Conteúdo 

defendida por Bardin (2011), principalmente para analisar os documentos que 

norteiam os cursos de Licenciatura em Física, são eles, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de Física (BRASIL, 2001a), Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação de professores da educação básica, em nível superior, 

curso de licenciatura, de graduação plena (BRASIL, 2002, 2015c), bem como as 

diretrizes de física do ENADE, assim como o Projeto Pedagógico de Curso da 

Licenciatura em Física e análise das questões de Física das edições do ENADE. 

Para Bardin (2011) a análise do conteúdo está organizada em três fases 

cronológicas: 1) a pré-análise; 2) a exploração do material; 3) o tratamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação. Detalharemos ambas a seguir:  
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3.7.1 A Pré-análise  

 

A pré-análise é a etapa introdutória da organização, objetiva a operação e a 

sistematização de ideias iniciais, as quais levaram a operações posteriores de análise. 

Esta etapa é compreendida por cinco atividades: a) leitura flutuante: contato inicial dos 

documentos a serem analisados; b) a escolha dos documentos: o universo de 

documentos32 sobre um tema pode ser escolhido a priori ou após o delineamento do 

problema de pesquisa; c) A formulação de hipóteses 33  e dos objetivos; d) a 

referenciação dos índices e a elaboração de indicadores34: Os índices são os temas 

mencionados explicitamente no texto e a frequência com que estes aparecem no texto 

são os indicadores; e) preparação do material: edição dos materiais realizada antes 

da análise (como por exemplo transcrição de entrevista, recorte de artigos, anotações 

de questionamentos, etc.).  

 

3.7.2 A exploração do material: operações de codificação e categorização de 

dados. 

 

A Codificação corresponde à transformação, mediante recorte, agregação ou 

enumeração de dados brutos em representações ou expressões do conteúdo. Esses 

segmentos do conteúdo, chamado por Bardin (2011) de unidades de registro (unidade 

de significação codificada) servirá de base para a categorização e contagem 

frequencial.  

Em relação às unidades de registro, podemos estabelecer o tema, o qual é uma 

característica da análise do conteúdo, como recorte do texto. Para a autora, “o tema 

é a unidade se significação que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo 

certos critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura” (p. 35). Na busca por 

                                                                 
32 Para Bardin (2011), o Corpus (conjunto de documentos a serem analisados) pode ser definido por 
algumas regras: Exaustividade (a qual sugere a autora que o pesquisador considere todos os 
elementos do corpus); Representatividade (uma amostragem cujo resultados represente o todo); 
Homogeneidade (os documentos obedecem aos mesmos critérios de escolha) e Pertinência (os 
documentos devem adaptar-se aos objetivos de análise). 
33As hipóteses nem sempre são determinadas na pré-análise. Para a autora estas não são obrigatórias 
nos procedimentos de análise, os mesmos podem ser efetuados às cegas sem ideias preestabelecidas, 
argumento interessante para o pesquisador qualitativo.  
34 São decorrentes de operações de recorte do texto em unidades comparáveis de categorização para 

a análise temática e codificação para o registro dos dados. 
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estas unidades, o embasamento teórico auxiliará na leitura e, consequentemente, na 

definição dos temas.  

Após a codificação, temos a etapa de categorização. Nesta etapa, os dados 

são organizados em conjuntos de elementos, em que inicialmente são diferenciados 

e depois agrupados conforme analogias. No caso da análise de conteúdo, as unidades 

de registro são classificadas conforme as semelhanças de tais elementos.  Os dados 

podem ser classificados conforme a semântica (temática), o sintático (verbos, 

adjetivos), o léxico (sentido das palavras) e o expressivo (perturbações da linguagem) 

(BARDIN, 2011). 

A categorização tem por objetivo fornecer, de modo simplificado, os dados 

brutos. Esta pode ser feita a partir de dois processos: por “caixas” e por “acervo”.  No 

primeiro, as categorias são estabelecidas a priori, decorrentes das ideias teóricas 

iniciais; já, neste último, o processo é inverso, primeiro classifica os dados e depois 

atribui um título conceitual a cada categoria (BARDIN, 2011). 

Utilizamos os dois processos de categorização para trabalhar com os dados 

levantados pela pesquisa. Fizemos uso do método por caixas na análise das DCN 

para os cursos de Física, DCN para a formação de professores, o PPC da licenciatura 

em Física de uma instituição pública estadual e as diretrizes do ENADE de Física; e 

aplicamos o método por acervo na análise dos dados obtidos mediante as entrevistas.  

 

3.7.3 O tratamento dos resultados e a interpretação. 

 

Para Bardin (2011, p. 131), essa etapa consiste em fornecer significados aos 

dados brutos, bem como validá-los. Após, deve-se propor inferências (interpretação 

controlada) sustentadas nos objetivos estabelecidos ou em descobertas inesperadas.  

No intuito de aprofundar o texto, a análise do conteúdo pode fornecer 

informações complementares para um maior entendimento do leitor. Segundo a 

autora, a análise do conteúdo pode apoiar-se nos mecanismos clássicos de 

comunicação:   

a) Emissor/produtor da mensagem: um ou mais indivíduos com a atribuição de 

expressar ou representar a mensagem, a qual esta é transmitida com suas 

impressões. 
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b) Receptor: um ou mais indivíduos ao qual(is) a mensagem destina-se. A 

mensagem fornece informações e tem a função de agir instrumentalmente ou 

adaptar-se a tais receptores. 

c) Mensagem: é a base para a análise do conteúdo, a qual só se configura após 

passar pela análise da mensagem. Ela possui dois níveis de análise: o código, 

um indicador que pode revelar tanto a forma de escrita de um texto como as 

questões subjetivas; a significação (significações da mensagem), os conteúdos 

estão ligados aos códigos que configuram as significações ou ainda não foram 

extraídos nas primeiras significações, sendo a análise necessária para 

significados excedentes aos primeiros.     

d) Medium: instrumento, suporte, por onde a mensagem veicula. 

Como primeiro ponto de partida, inspiramo-nos no referencial sobre análise do 

conteúdo de Bardin (2011), por meio do qual estabelecemos as unidades de registro 

(Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Física e Diretrizes Curriculares 

Nacionais para formação de professores, diretrizes de Física norteadoras das edições 

do ENADE de Física, o Projeto Pedagógico de Curso da Licenciatura em Física de 

uma Universidade Pública Estadual); fizemos um recorte, nesses documentos, por 

temas e categorizamos os dados (diferenciamos e agrupamos), conforme as 

temáticas: Perfil profissional esperado, Competências e Habilidades, Conteúdos 

Curriculares e Concepções de avaliação. Escolhemos as três primeiras temáticas 

respaldados na organização das diretrizes de Física do ENADE, as quais 

fundamentam-se nas DCN para os cursos de física, já a última foi determinada por 

critérios de esclarecimentos sobre como as avaliações externas, em especifico o 

ENADE é abordado em tais documentos. 

Usamos a proposta de Bardin (2011) como processo de organização da análise 

também, como seleção de unidades de registro, na etapa de análise das questões de 

Física das edições do ENADE, as quais recortamos por temas e categorizamos 

segundo as temáticas, conteúdos, habilidades avaliadas e aspectos do perfil 

profissional, bem como nas entrevistas com os professores do curso de licenciatura 

em Física de uma Universidade Pública Estadual.  
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CAPÍTULO 4: APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

Neste capítulo apresentamos os dados referentes a três estudos: análise do 

Projeto Pedagógico do Curso de licenciatura em Física de uma instituição pública 

estadual; análise das entrevistas com os docentes do departamento de física desta 

instituição e análise das questões das edições do ENADE – Física (BRASIL, 2005a, 

2008a, 2011a, 2014a, 2017b).  

 

4.1 Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Física de uma 
universidade pública estadual 
 

i) Perfil profissional esperado  

 

No Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Física o perfil profissional 

almejado possui características semelhantes as que são abordadas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Física (BRASIL, 2001a). Desta forma, tanto o ENADE como 

o PPC possuem as mesmas definições quanto ao perfil profissional. 

De forma geral, de acordo com o PPC (2014) o físico deve ser um profissional 

que desenvolva uma formação sólida, fundamentada em conhecimentos desta área. 

Este deve ser capaz de solucionar problemas novos e tradicionais, apoiando-se em 

conceitos e princípios para tal, como também deve levantar novos questionamentos. 

O mesmo deve buscar uma formação ampla para adaptar-se as transformações da 

sociedade, as quais surgem sempre novas funções sociais e novos campos se 

atuação. E de maneira especifica, no caso da licenciatura em física, espera-se um 

profissional que dedique-se as atividades de ensino e compartilhe o conhecimento 

científico. 

O PPC (2014) afirma que além do domínio na área de atuação, espera-se um 

profissional que atue criticamente na sociedade. Para os documentos, o licenciando 

em Física, deve exercer sua profissão com responsabilidade e estar sempre se 

refazendo, se atualizando e repensando a sua prática pedagógica. Assim o 

profissional de Física deve possuir aspectos relacionados as dimensões acadêmicas 

e sócio afetivas. E deve aperfeiçoar-se como um todo, pois a sociedade está 
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constantemente em transformação o qual deve adequar-se as necessidades do 

campo de atuação. 

Verificamos que as características do perfil profissional abordadas nas 

diretrizes do ENADE de Física em suma são trabalhadas no PPC da licenciatura em 

física, isso porque ambos os documentos fundamentam-se nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de Física. Desta forma, os documentos externos 

reguladores da Educação Superior, a exemplo as diretrizes curriculares nacionais 

para os cursos de física, orientam os comportamentos desejáveis para ser um bom 

profissional. Os cursos não deve limitar-se apenas a construção de um perfil padrão, 

pois há características particulares, desenvolvidas na formação de seus discentes, 

que não podem ser computados em exames escritos e padronizados. 

 

ii) O desenvolvimento de Competências e Habilidades 

 

O PPC (2014) coloca que devem ser desenvolvidas habilidades especificas 

para a Licenciatura em Física. Essas habilidades especificas são as que são 

estabelecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Física e as 

gerais para ambos o perfil de Físico. Todas as competências e habilidades que o 

documento abordam são semelhantes as constituídas pela DCN de Física. A título de 

exemplo temos: “criação e manipulação de experimentos em física” (PPC, p. 10, 2014) 

semelhante a esta temos: “resolver problemas experimentais, desde seu 

reconhecimento e a realização de medições, até à análise de resultados;” (habilidade 

2, p. 4, DCN-Física) e “propor, elaborar e utilizar modelos físicos, reconhecendo seus 

domínios de validade;” (habilidade 3, p. 4, DCN-Física); quanto a isso, os 

experimentos também são modelos físicos representacional de um fenômeno.  Este 

também aborda, analogamente as DCN de Física, as “situações vivencias”, que nas 

diretrizes são elencadas de vivências, as quais são gerais para todo físico e essenciais 

para a formação deste. 

Como já esperado, as competências e habilidades abordadas no PPC do curso 

de Licenciatura em Física estão em conformidade com os documentos oficiais, já que 

esta legislação norteia a elaboração dos PPC dos cursos de graduação em Física. 

Semelhante a esses documentos, o PPC não esclarece o que seriam competências e 

habilidades, da mesma forma não há uma discussão do significado desses termos.  
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iii) Organização Curricular 

 

Em termos teóricos, verificamos nesse tópico se os conteúdos abordados no 

ENADE estão em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Física (BRASIL, 2001a) além de analisar como estes são estruturados no 

curso de Licenciatura em Física de uma instituição pública. 

A grade Curricular do curso de Licenciatura em Física (PPC, 2014) é composta 

por um núcleo comum (igual em todos os cursos de Física), por disciplinas 

complementares, um núcleo pedagógico composto por disciplinas pedagógicas, 

possui disciplinas práticas a serem vivenciadas ao longo do curso e disciplinas de 

estágio à docência, ainda oferta algumas disciplinas optativas ou opcionais, exige 

atividades complementares e um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

encontrando-se, deste modo, em conformidade com o que é sugerido nas DCN para 

os cursos de Física. Apresentamos abaixo a tabela 1 com as disciplinas compostas 

na grade curricular do Curso.  

 

Tabela 1 – Disciplinas da grade curricular do curso de Licenciatura em Física 

Núcleo 

Comum 

Física Geral Introdução a Física, Física I, Física II, Eletricidade 

e Magnetismo I, Eletricidade e Magnetismo II, 

Óptica 

Física Clássica  Mecânica Clássica I, Mecânica Clássica II, 

Mecânica Clássica III, Termodinâmica, 

Eletromagnetismo I 

Física Moderna 

e 

Contemporânea 

Introdução a Física Moderna, Quântica I 

Matemática Geometria Analítica, Álgebra Linear I, Cálculo 

Diferencial e Integral I, Cálculo Diferencial e 

Integral II, Cálculo Diferencial e Integral III,  

Equações Diferenciais Ordinárias (EDO), 

Estatística I 
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Disciplinas 

complementares 

História da Física, Física Matemática I, Introdução 

à Ciência dos Computadores, Metodologia do 

Trabalho Científico, Química Geral, Prática de 

Laboratório em Química Geral, Ética, Diversidade 

e Relações Étnico-Raciais, Libras 

Núcleo 

Pedagógico 

Disciplinas 

Pedagógicas  

Psicologia da Educação, Estrutura e 

Funcionamento do Ensino Básico, Didática Geral 

Disciplinas 

práticas  

Prática de Ensino de Física I, Prática de Ensino de 

Física II, Prática de Ensino de Física III, Prática de 

Ensino de Laboratório I, Prática de Ensino de 

Laboratório II, Prática de Ensino de Laboratório III, 

Instrumentação para o Ensino de Física I, 

Instrumentação para o Ensino de Física II, 

Instrumentação para o Ensino de Física III 

Estágio 

Curricular 

Supervisionado 

Estágio Supervisionado I, Estágio Supervisionado 

II, Estágio Supervisionado III 

Trabalho de 

Conclusão 

de Curso 

(TCC) 

Monografia ou artigo 

Disciplinas 

opcionais 

ou 

optativas 

Óptica Física, Física do Estado Sólido, Relatividade Geral, Quântica 

II, Métodos Matemáticos II, Física Estatística, Eletromagnetismo II, 

Filosofia da Ciência, Introdução a Epistemologia da Ciência, 

Introdução à Astronomia.  

Fonte: PPC do curso de Licenciatura em Física, 2017 

 

Como a organização curricular do PPC do curso de Licenciatura em Física está 

atendendo as especificidades das Diretrizes Curriculares Nacionais, e como as 

diretrizes do ENADE apropriam-se destas, os conteúdos das questões do exame são 

trabalhados nesse curso, pelo menos teoricamente, de acordo com os PPC do 

mesmo. A grade curricular do curso oferece disciplinas relacionadas aos conteúdos 
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de Física Moderna e Contemporânea e História da Física, os quais são abordados 

nas questões do ENADE, objeto do nosso estudo.  

Analisamos as ementas das disciplinas de Introdução a Física Moderna e 

História da Física da grade curricular desse curso, percebemos que ambas 

consideram as ideias da física do início do século XX. Na ementa da disciplina de 

História da Física são englobadas, em parte, as teorias do século XX, em que são 

detalhadas no conteúdo programático como as Teorias de Max Planck, Abert Einstein, 

Niels Bohr, Heisenberg, Feynman. Esta apresenta-se culminância com a ementa da 

disciplina de Introdução a Física Moderna, em que nesta deve ser estudado “Uma 

introdução à teoria da relatividade, origem da teoria quântica, princípios básicos da 

teoria quântica, a equação de schrödinger, alguns sistemas quânticos”, que são ideias 

defendidas no início do século XX pelos físicos especificados na ementa da disciplina 

anterior.  

Em termos de conteúdos as ementas mostram que estes são trabalhados no 

curso, no entanto, não é possível analisar, apenas tendo acesso as ementas do curso, 

como são trabalhados a construção de competências relacionadas aos 

conhecimentos históricos e filosóficos da física do início do século XX. Desta forma, 

analisaremos apenas as questões do ENADE no intuito de verificar como esses 

conteúdos são cobrados e quais competências devem ser mobilizadas para a 

resolução de itens pelos licenciandos em Física em tal exame.   

 

iv) Concepções de avaliação 

 

Nesse subtópico destacamos que concepção de avaliação os documentos 

internos (por exemplo o PPC) do curso de licenciatura em física de uma universidade 

pública estadual abordam sobre essa temática. É importante entender nesses 

documentos, como as avaliações externas, em especifico o ENADE, são abordados 

neste documento. 

O PPC destaca a avaliação enquanto processo diagnóstico, a qual ajudará a 

identificar e superar os problemas do curso. Ele afirma que essa concepção avaliativa 

considera o processo ensino-aprendizagem relacionado a avaliação institucional do 
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curso. O documento também aborda os critérios avaliativos a serem observados nos 

discentes35 e docentes36 do curso. 

O documento acima aborda uma concepção de avaliação associada ao 

processo de ensino aprendizagem, a qual é tomada como uma prática diagnóstica 

que influenciará nas decisões para suprir as dificuldades do curso. Em termos de 

avaliação institucional o PPC do curso afirma que fundamentam-se na autoavaliação. 

O documento não aborda as avaliações externas, desta forma não discute sobre o 

SINAES, consequentemente o ENADE.  

Percebemos que a concepção de avaliação defendida nesses documentos está 

relacionada, no âmbito do curso, a tomada de decisões (VERHINE, 2015), as quais 

são estabelecidas a partir das análises e reflexões de resultados dos processos 

avaliativos. Estes devem ser utilizados para identificar e aperfeiçoar sistemas, 

instituições e programas (SOBRINHO, 2008), contudo os cursos de graduação. Assim 

os resultados referentes as avaliações, tanto as internas como externas, devem ser 

debatidas entre os professores nos cursos de licenciatura em Física, para que estes 

repensem que formação estão oferecendo aos seus alunos e como suas ações 

pedagógicas podem proporcionar uma educação superior de qualidade. 

Desta forma, queremos entender se os professores do curso de licenciatura em 

Física desta instituição discutem a respeito destas avaliações externas, em específico 

o ENADE, analisando que implicações este exame tem no curso e na sua prática 

pedagógica. Para isso realizamos uma entrevista com esses professores e 

apresentamos os resultados no próximo tópico.  

 

4.2 Entrevistas com professores do curso de Licenciatura em Física de uma 
instituição pública estadual 

 

Neste tópico apresentamos e discutimos os resultados de uma entrevista feita 

ao coordenador de curso, no qual identificamos como P1, e um professor em que 

chamamos de P2, ambos são professores do curso de Licenciatura de uma instituição 

pública estadual.  

                                                                 
35 1. Desempenho em sala; 2. Comprometimento com o curso (PPC, p. 17, 2017).  
36 1. Qualificação profissional; 2. Produção acadêmica; 3. Compromisso com o Curso e disponibilidade 
para as atividades nele desenvolvidas; 4. Prática docente na sala de aula (PPC, p. 17, 2017).   
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Ao analisarmos o PPC do respectivo curso percebemos que este não aborda o 

SINAES, consequentemente não refere-se ao ENADE, já que o exame faz parte dos 

critérios avaliativos desta avaliação externa, a qual é responsável pela regulação dos 

cursos de graduação. Com isso buscamos entender, nessa entrevista, se os docentes 

do curso de licenciatura em Física acompanham o exame, quais as implicações dos 

resultados no curso, em especifico na prática pedagógica deles e se eles utilizam os 

aspectos históricos e filosóficos, também cobrados nos itens desse exame, para 

contextualizar suas aulas.  

Ao perguntar aos professores se eles acompanham os níveis das questões do 

ENADE, P2 relatou que não se atentava muito ao exame, mas que confere os 

resultados referentes a este.  

 “Não muito, como eu passei também... o ENADE começou a ter mais 

importância nos últimos anos aqui pra nós porque eu acho que é a 3ª vez só 

que a gente faz, ou a 2ª, segundo você mesmo que me disse. E ai como esse 

período, exatamente esse período que o ENADE tá mais sendo feito, é o 

período que eu não fiquei na coordenação e fui pro pós-doc. (...) Mas 

acompanho assim, acompanho só sabendo qual é a nota, que não é boa, 

mas nos últimos anos não tinha sido tão ruim, tinha sido razoável né?!” (P2) 

 

Percebemos que não há um acompanhamento do professor P2 em termos dos 

níveis das questões do ENADE já que o curso participou apenas das edições de 

201137, 2014 e 2017, porém há uma preocupação quanto aos resultados deste. Isto é 

justificado pelo fato de que tais impactam significativamente na renovação de 

reconhecimento dos cursos de graduação, já que que o conceito ENADE é utilizado 

nos cálculos do Conceito Preliminar de Curso - CPC (BRASIL, 2008c).  

Em contrapartida, P1 diz que já utilizou alguns desses itens em provas e está 

ciente do seu nível: 

 

“Sim, eu até já coloquei em prova questão do ENADE. Toda vez que sai 
alguma coisa, tipo de quântica... a última vez que, claro que não foi para a 
licenciatura, peguei a questão de quântica do bacharelado que tinha saído e 
coloquei já, sempre... Tento trabalhar mais ou menos no viés do ENADE, 
apesar que é bem difícil formular pra todas as etapas de todas as provas, 
formular questões abrangentes, grandes e críticas, daquela maneira.” (P1) 

 

                                                                 
37 A nota do ENADE não foi calculada, pois nesse período o curso ainda não tinha reconhecimento. 
(BRASIL, 2011d). 
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Ao contrário do que P2 relatou, P1 acompanha os níveis das questões que são 

abordadas no ENADE, já utilizou alguns desses itens em provas e que apesar de 

considerá-las complexas procura moldar-se ao exame. Algumas questões do exame 

são realmente extensas e necessitam de vários conteúdos na sua resolução, logo 

dificulta a seleção destas para um assunto estudado em uma disciplina específica. 

Sendo o ENADE uma avaliação externa que faz parte dos critérios avaliativos 

do SINAES há uma preocupação entre os professores em relação a nota do exame. 

 

“(...) E esse ano que o pessoal tá meio alarmando porque teve esse, nota 2, 
(...) isso é a nota ENADE, ou, é a nota da prova, mas a nota ENADE é uma 
coisa mais ampla, não é só a nota da prova, né?! Resumindo, não tenho me 
envolvido tanto, mas estou me interessando agora, talvez porque tenha 
acontecido isso né?!” (P2) 

 

Observamos que P2 se confunde quanto ao conceito ENADE e Conceito 

Preliminar de Curso (CPC), onde o primeiro é calculado apenas com a nota referente 

ao desempenho dos estudantes na prova e o segundo considera, além do conceito 

ENADE, parâmetros como corpo docente, infra-estrutura, recursos didáticos-

pedagógicos, entre outros levantados através de censo por intermédio do INEP. 

Quando o professor (P2) menciona na sua fala sobre a “nota ENADE” ele está 

referindo-se ao CPC. A preocupação dos professores com relação ao resultado do 

ENADE é justificada pelo fato de que houve cursos dessa instituição em que o 

conceito ENADE diminuiu significativamente. Como o INEP publicou inicialmente o 

conceito ENADE e o CPC não tinha sido divulgado até o momento em que realizamos 

a entrevista, os professores do curso de Física estavam comparando o CPC relativo 

ao ano de 2014 com o conceito ENADE de 2017 e chegaram à conclusão de que a 

nota ENADE tinha diminuído. Porém em conversa com esse professor, já tinha 

esclarecido que o conceito ENADE não se alterou38 e que o CPC relativo a edição de 

2017 não foi lançado ainda pelo site do INEP.  

A divulgação dos resultados do ENADE pela instituição despertou uma 

apreensão nesses professores e a necessidade de entender que o curso precisa se 

moldar ao exame, já que antes isso não acontecia.  

 

                                                                 
38  Esses dados foram observados pela tabela referente a edição de 2014, divulgada pelo INEP 
(BRASIL, 2014c).  
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“A gente está agora num movimento de tentar entender que o exame, a gente 
concordando ou não como a forma que o exame é feito, mas a gente vai ter 
que se adaptar em algumas questões. É... pegar a prova do ENADE e vê se 
dar pra inserir isso ao longo do curso, os professores, que todos os 
professores tenham ciência de que tipo de prova o ENADE faz, pra gente não 
ter que está fazendo cursinho pro ENADE né?!, que tem curso que faz isso 
né?!, como no ENEM né?! Fazer cursinho pros alunos do ENADE, eu acho 
isso seria o último recurso, então se a gente puder inserir esse tipo de 
questões do ENADE, essa preocupação com a nossa formação ao longo do 

curso talvez seja melhor.” (P2) 
 

O docente enfatiza a importância dos professores conhecer que tipo de questão 

é abordada no ENADE e que estas devem ser trabalhadas com os estudantes, porém 

o intuito não é fazer cursinho preparatório com os discentes para a prova. Nessa 

mesma perspectiva Costa e Martins (2014) discute que para acompanhar a 

complexidade dessas questões, estas devem ser abordadas na formação dos 

discentes, não com o objetivo de treiná-los, mas de habilitá-los quanto ao seu nível de 

complexidade, tendo como referência aos aspectos do perfil profissional e as 

competências e habilidades estabelecidas pelas DCN. Mesmo com essa 

preocupação, o curso ainda não se adaptou ao ENADE e mesmo que algumas dessas 

questões tenham sido trabalhadas em sala de aula, esta foi uma decisão do professor. 

 

“O curso acho que não, a partir de agora talvez sim. Isso foi uma coisa tipo, 
por acaso. É... eu tinha recebido um e-mail do ENADE, ‘há! vou botar uma 
questão do ENADE nessa prova’  puxei e botei na, a questão do ENADE, na 
prova não, na lista de exercícios então, é..., mais não é habito meu, colocar 
várias questões, coloco de vez em quando, até agora acho que coloquei três 
até hoje em algumas provas e certamente não é apto do curso se basear no 
ENADE.” (P1) 
 

Percebemos que esses dois professores do departamento de Física 

investigados não tinham conhecimento do exame, a fala do professor remete que ele 

conheceu o ENADE por acaso e não por alguma divulgação no próprio departamento 

ou pela Instituição. Então os resultados da prova de Física do ENADE não eram 

trabalhados no curso e o desempenho dos alunos não era discutido pelo corpo 

docente. Vejamos a fala dos professores: 

 

“Não são. Responderia que não é.” (P1) 

“Não são ainda, né?! Exatamente, é isso que a gente, a gente vai... (...) a 
gente tem que organizar a nossa semana pedagógica que aqui só serão dois 
dias aqui, que pra gente exatamente tocar nessa questão do ENADE 
também, pra gente acompanhar a evolução do curso e se adaptar a algumas 
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coisas que a gente é muito reticente de se adaptar, e... esse seria o 
momento.” (P2) 

 

A avaliação tem como objetivo identificar e promover uma melhoria da 

qualidade educacional.  Então os resultados do exame devem gerar discussões no 

âmbito acadêmico, pois como afirma Sobrinho (2005) a avaliação deve promover 

reflexões, construção de significados e participação ativa da comunidade educativa, 

não detendo-se apenas a mensuração de notas sendo esta utilizada apenas quando 

necessário. Logo, essa atitude do professor em buscar momentos para que os demais 

docentes reflitam sobre o ENADE e outros aspectos importantes para acompanhar a 

evolução do curso, contudo a formação que estão oferecendo aos seus alunos, pode 

ser destacado como um ponto positivo na busca da melhoria educacional no curso. 

Ao discutirmos sobre formação, questiono os professores se os resultados do 

ENADE de Física implicam a sua prática pedagógica, os quais retornaram-nos com 

as seguintes respostas: 

 

“Certamente vai impactar ainda mais a partir de agora, mas por enquanto não 
é algo que se torne, a gente nunca se focou muito no ENADE, a gente achou 
que era meio que era uma consequência, se o aluno tivesse uma boa 
formação ele sairia bem no ENADE, é... eu acho que continua sendo uma 
consequência, mas como fazer prova é meio que uma arte, é...ás vezes é 
importante a gente trabalhar exatamente o mesmo tipo de questão se não 
causa um impacto inicial pela mudança de maneira de avaliação que, não... 
acho que dificulta ainda mais o aluno a se sair bem na prova.” (P1) 

 

“Na verdade eu nunca nem olhei a prova do ENADE, agora que por causa 
dessa nota a gente está se despertando e olhando essa prova do ENADE. E 
a ideia da semana pedagógica, a gente quer uma manhã todinha, são quatro 
turnos, que seja só pra discutir o ENADE e vê como seria esse tipo de 
questões do ENADE, na prova.” (P2) 

 

Percebemos que, em ambas as falas dos professores, o resultado do ENADE 

teve um impacto na comunidade acadêmica da universidade. Os professores 

investigados não se interessavam em compreender como funcionava o exame e após 

a divulgação do conceito ENADE referente a edição de 2017 foi que estes tomaram 

ciência de que é preciso conhecê-lo. Para isso eles comentam que é preciso 

compreender o exame e trabalhar com o tipo de questão abordada nele, reforçando 

mais uma vez a ideia defendida por Costa e Martins (2014) em familiarizar os 

estudantes para esse tipo de avaliação. 
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Algumas questões do ENADE de Física necessitam, além do conhecimento 

físico, aspectos históricos e filosóficos dessa área para a sua resolução. Então 

questiono os docentes se tais aspectos são utilizados para contextualizar as suas 

aulas e vejamos um extrato de resposta:  

 

 “Sim, históricos, aspectos históricos, muito, filosóficos, sempre que são 
aplicáveis, em quântica a gente sempre trabalha a parte filosófica, é... mas 
novamente não por causa do ENADE e só agora talvez, tem uma 
consequência. Será apto tipo, a maioria dos professores de física trabalhar a 
parte histórica e essa coisa meio que se perpetuou.” (P1) 

 

Esse professor utiliza esses aspectos nas suas aulas e comenta que os 

professores de física, pelo menos a maior parte deles, são preparados para trabalhar 

nesse viés, ou seja são capacitados em sua formação para contemplar em suas aulas 

tais questionamentos.  Por outro lado, o curso de Licenciatura em Física dessa 

instituição oferece poucas disciplinas que trabalham, em específico, esses aspectos 

e que serão inseridos em possível grade curricular, ainda em formulação, outras 

disciplinas que contemplem essas discussões.  

 
“O nosso currículo não privilegia, pouquíssimo isso né?!. A gente só tinha 
história da física e podia ser feita alguma coisa dentro das práticas de ensino 
né?!. (...) Vai continuar a ter História da Física, vai ter Epistemologia, tem uma 
física conceitual, que é pra... É, vai tratar aspectos de, algumas partes da 
física de forma conceitual apenas, então dar pra introduzir também essa 
discussão dependendo de quem for dar e vai ter também uma disciplina de 
astronomia, introdução a astronomia, né?!. E a História da Física a gente tá 
colocando um pouquinho mais para cima, porque os professores que vão dar 
História da Física reclamam porque, eles vão ter que falar de mecânica, as 
vezes o aluno faz sem saber de nada, pra não ficar aquela coisa só de datas, 
a ideia não ficar passando data aconteceu isso, pode até ter uma parte disso 
também...” (P2) 

 

Percebemos que os professores estão modificando o Projeto Pedagógico de 

Curso e a grade curricular e nesta estão tentando englobar disciplinas que discutam 

aspectos epistemológicos e filosóficos da ciência, bem como modificando o semestre 

da disciplina de História da Física, disciplina ofertada na grade vigente no primeiro 

semestre.  

Continuamos a nossa discussão no próximo tópico tentando identificar nas 

questões de Física Moderna e Contemporânea do ENADE que competências devem 

ser mobilizadas pelos concluintes do curso de Física para resolvê-las e como os 

aspectos históricos e filosóficos são abordados nestes itens. 
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4.3 As questões do ENADE 

 

Analisando as edições do ENADE – Física (BRASIL, 2005a, 2008a, 2011a, 

2014a, 2017b), percebemos que algumas das questões abordadas nas provas 

exploram, além do conteúdo físico, aspectos históricos e filosóficos da Física Moderna 

e Contemporânea (FMC). Desta forma analisamos as questões de Física Moderna e 

Contemporânea, tentando averiguar que conteúdos são cobrados nas questões, quais 

competências e habilidades devem ser mobilizadas pelos licenciandos em Física na 

sua resolução, qual característica do perfil profissional está sendo avaliada e como os 

aspectos históricos estão sendo explorados nestas. 

Na tabela 2 apresentamos a distribuição das questões de Física Moderna e 

Contemporânea das edições do ENADE – Física (BRASIL, 2005a, 2008a, 2011a, 

2014a, 2017b), obedecendo o tipo de questão (Múltipla escolha ou Discursiva) e o 

componente em que ela se encontra (Componente Especifico – Núcleo Comum e 

Componente Específico – Licenciatura).  

 

Tabela 2 – Distribuição das questões das provas do ENADE – Física 

Edição  2005 2008 2011 2014 2017 

Componente 

Específico – 

Núcleo Comum 

Múltipla 

Escolha 

21, 

22, 

23, 24 

26, 

27, 

28, 29 

14, 

23, 25 

  

Discursivas   4   

Componente 

Específico – 

Licenciatura 

Múltipla 

Escolha  

26 42  13, 22 09, 

20, 21 

Discursivas      

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Nas edições do ENADE – Física de 2014 e 2017 o MEC lançou cadernos de 

provas diferentes para as modalidades Bacharelado e Licenciatura, assim as questões 

das provas destes anos estão elencadas apenas no Componente Específico – 

Licenciatura, as quais correspondem ao exame destinado aos licenciandos em Física. 
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Percebemos que as edições de 2005 à 2011 possui uma quantidade maior de 

questões que abordam conceitos estudados na Física Moderna e Contemporânea em 

comparação as demais edições. Consideramos também questões que possui mais de 

um conteúdo predominante, como é o caso da questão 26 (2005) do ENADE – Física, 

a qual necessita o domínio conceitual da Teoria da Relatividade Restrita e Geral de 

Albert Einstein. 

Apresentamos a seguir uma tabela com as questões das edições do ENADE – 

Física (BRASIL, 2005a, 2008a, 2011a, 2014a, 2017b) e suas respectivas análises. 

Visto que as portarias do ENADE de Física, emitidas pelo INEP, são elaboradas com 

base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Física (2001a) e 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores da educação 

Básica, em nível superior (BRASIL, 2002, 2015c) o estudo das questões de FMC foi 

realizado por intermédio das portarias de Física do ENADE, em especial a referente a 

edição de 2011 (BRASIL, 2011b), visto que todas possuem semelhanças; e alguns 

relatórios de Física das edições do exame (BRASIL, 2005c, 2008e, 2011e). 

Inicialmente, vejamos as questões referentes a edição de 2005 na tabela 3. 

Esta prova possui uma quantidade significativa de questões de Física Moderna e 

Contemporânea que exploram no seu enunciado aspectos voltados para a história e 

filosofia da ciência. 

 

Tabela 3 – Itens da edição do ENADE 2005 

ENADE – FÍSICA  2005 

Questão Conteúdos  Habilidades avaliadas Aspectos do perfil 

profissional 

21 Efeito 

fotoelétrico 

com menção 

ao trabalho de 

Einstein 

- Demostrar domínio dos 

princípios e conceitos 

básicos da Física; 

- Interpretar e representar 

propriedades físicas em 

gráficos;  

- Planejamento e realização 

de experimentos e medições 

Compreender a ciência 

como processo 

histórico, desenvolvido 

em diferentes contextos 

sócio-políticos, culturais 

e econômicos; 
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bem como a interpretação 

dos resultados decorrentes. 

22 Dualidade 

onda-partícula. 

- Demostrar domínio dos 

princípios e conceitos 

básicos da Física. 

 

Compreender a ciência 

como processo 

histórico, desenvolvido 

em diferentes contextos 

sócio-políticos, culturais 

e econômicos. 

23 Relatividade 

Especial: 

invariância da 

velocidade da 

luz, dilatação 

do tempo e 

contração do 

espaço e 

massa 

relativística. 

- Demostrar domínio dos 

princípios e conceitos 

básicos da Física; 

- Planejamento e realização 

de experimentos e medições 

bem como a interpretação 

dos resultados decorrentes. 

Compreender a ciência 

como processo 

histórico, desenvolvido 

em diferentes contextos 

sócio-políticos, culturais 

e econômicos. 

24 Radiação do 

corpo negro 

como 

fundamento 

para a origem 

da física 

moderna.  

 

- Demostrar domínio dos 

princípios e conceitos 

básicos da Física. 

 

Compreender a ciência 

como processo 

histórico, desenvolvido 

em diferentes contextos 

sócio-políticos, culturais 

e econômicos. 

26 Teoria da 

Relatividade 

Especial 

(contração do 

espaço, 

invariância da 

velocidade da 

- Demostrar domínio dos 

princípios e conceitos 

básicos da Física; 

- Reconhecer as relações do 

desenvolvimento histórico e 

conceitual da Física com 

outras áreas do saber, com 

Dominar instrumentos 

conceituais (modelos e 

teorias), de modo a 

operacionalizá-los nos 

diversos âmbitos de 

suas práticas 

profissionais. 
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luz) e Teoria da 

Relatividade 

Geral 

(deformação 

do espaço – 

tempo) 

as diversas tecnologias e 

com diferentes instâncias 

sociais. 

Fonte: Dados da pesquisa 

A edição do ENADE de 2008 possui apenas uma questão de FMC que aborda 

os aspectos conceitual, histórico e filosófico da ciência referentes ao efeito fotoelétrico, 

as demais exploram apenas o domínio conceitual de postulados e teorias da Física. 

Vejamos estes itens na tabela 4: 

 

Tabela 4 - Itens da edição do ENADE 2008 

ENADE – FÍSICA 2008 

Questão Conteúdos Habilidades avaliadas Aspectos do perfil 

profissional 

26 Modelo 

atômico de 

Bohr 

- Demostrar domínio dos 

princípios e conceitos básicos 

da Física. 

Dominar instrumentos 

conceituais (modelos e 

teorias), de modo a 

operacionalizá-los nos 

diversos âmbitos de 

suas práticas 

profissionais. 

27 Radiação 

térmica, 

radiação do 

corpo negro e 

Lei de Wien. 

- Demostrar domínio dos 

princípios e conceitos básicos 

da Física; 

- Aplicação dos 

conhecimentos básicos da 

Física à solução de 

problemas. 

Dominar instrumentos 

conceituais (modelos e 

teorias), de modo a 

operacionalizá-los nos 

diversos âmbitos de 

suas práticas 

profissionais. 

28 Teoria da 

Relatividade 

Especial: Os 

- Demostrar domínio dos 

princípios e conceitos básicos 

da Física. 

Dominar instrumentos 

conceituais (modelos e 

teorias), de modo a 
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dois 

postulados de 

Einstein 

operacionalizá-los nos 

diversos âmbitos de 

suas práticas 

profissionais. 

29 Energia do 

oscilador 

harmônico 

quântico 

- Demostrar domínio dos 

princípios e conceitos básicos 

da Física. 

Dominar instrumentos 

conceituais (modelos e 

teorias), de modo a 

operacionalizá-los nos 

diversos âmbitos de 

suas práticas 

profissionais. 

 42 Contribuição 

experimental 

de Hertz e a 

explicação de 

Einstein para o 

efeito 

fotoelétrico 

- Demonstrar domínio dos 

princípios e conceitos básicos 

da Física; 

 - Compreender a utilização, 

as possibilidades e os limites 

do método experimental, 

avaliando a qualidade de 

dados, formulando modelos e 

identificando seus domínios 

de validade;  

- Reconhecer as relações do 

desenvolvimento histórico e 

conceitual da Física com 

outras áreas do saber, com 

as diversas tecnologias e com 

diferentes instâncias sociais.  

Dominar instrumentos 

conceituais (modelos e 

teorias), de modo a 

operacionalizá-los nos 

diversos âmbitos de 

suas práticas 

profissionais. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os problemas de Física Moderna e Contemporânea da edição do ENADE de 

Física de 2011 abordam habilidades e aspectos do perfil profissional relacionado 

apenas ao domínio do conteúdo, a história e filosofia da ciência não são trabalhadas 

no enunciado das questões. Observamos que o exame aborda duas questões 
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referentes ao conteúdo efeito fotoelétrico.   Observamos na tabela 5 os itens referentes 

a FMC.  

 

 

 

 

Tabela 5 - Itens da edição do ENADE 2011 

ENADE – FÍSICA 2011 

Questão Conteúdos Habilidades avaliadas Aspectos do perfil 

profissional 

14 Efeito 

Fotoelétrico   

- Demostrar domínio dos 

princípios e conceitos básicos 

da física. 

Dominar instrumentos 

conceituais (modelos e 

teorias), de modo a 

operacionalizá-los nos 

diversos âmbitos de 

suas práticas 

profissionais. 

23 Modelos 

atômico de 

Bohr 

- Demostrar domínio dos 

princípios e conceitos básicos 

da física. 

Dominar instrumentos 

conceituais (modelos e 

teorias), de modo a 

operacionalizá-los nos 

diversos âmbitos de 

suas práticas 

profissionais. 

25 Efeito 

fotoelétrico 

- Demostrar domínio dos 

princípios e conceitos básicos 

da física. 

Dominar instrumentos 

conceituais (modelos e 

teorias), de modo a 

operacionalizá-los nos 

diversos âmbitos de 

suas práticas 

profissionais. 
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4 Dualidade 

onda-partícula 

da luz (fótons) 

e dualidade da 

matéria 

(elétrons) 

 - Demostrar domínio dos 

princípios e conceitos básicos 

da física; 

- Compreender a utilização, 

as possibilidades e os limites 

do método experimental, 

avaliando a qualidade de 

dados, formulando modelos e 

identificando seus domínios 

de validade; 

- Utilização da linguagem com 

clareza, precisão, 

propriedade na comunicação, 

fluência verbal e riqueza de 

vocabulário. 

Dominar instrumentos 

conceituais (modelos e 

teorias), de modo a 

operacionalizá-los nos 

diversos âmbitos de 

suas práticas 

profissionais. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A seguir, a tabela 6 apresenta as análises dos problemas do ENADE de Física 

referentes a área de Física Moderna e Contemporânea da edição de 2014. Este 

exame apresenta duas questões no âmbito da FMC, apenas uma inteira-se dos 

aspectos históricos e filosóficos da ciência.  

 

Tabela 6 - Itens da edição do ENADE 2014 

ENADE – FÍSICA 2014 

Questão Conteúdos Habilidades avaliadas Aspectos do perfil profissional 
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13 

 
 
 
 
 
 
 
 

Equação de 

Schrödinger e 

Princípio da 

incerteza de 

Heisenberg 

Demostrar domínio 

dos princípios e 

conceitos básicos da 

física. 

Dominar instrumentos 

conceituais (modelos e 

teorias), de modo a 

operacionalizá-los nos diversos 

âmbitos de suas práticas 

profissionais. 

22 Relatividade 

Geral de 

Einstein 

Demostrar domínio 

dos princípios e 

conceitos básicos da 

física. 

Compreender a ciência como 

processo histórico, 

desenvolvido em diferentes 

contextos sócio-políticos, 

culturais e econômicos. 

 Fonte: Dados da pesquisa 

 

Por fim, apresentamos a seguir a tabela 7, relativa as análises dos itens de 

Física Moderna e Contemporânea da edição do ENADE de Física 2017.  Esta possui 

três questões, das quais duas abordam no seu enunciado aspectos históricos e 

filosóficos da ciência.  

 

TABELA 7 - ITENS DA EDIÇÃO DO ENADE 2017 

ENADE – FÍSICA 2017 

Questão Conteúdos Habilidades avaliadas Aspectos do perfil 

profissional 

9 Modelos 

atômicos 

- Demostrar domínio dos 

princípios e conceitos básicos da 

física; 

- Reconhecer as relações do 

desenvolvimento histórico e 

conceitual da Física com outras 

áreas do saber, com as diversas 

tecnologias e com diferentes 

instâncias sociais. 

Compreender a 

ciência como 

processo histórico, 

desenvolvido em 

diferentes contextos 

sócio-políticos, 

culturais e 

econômicos 
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20 Efeito 

Compton- 

- Demostrar domínio dos 

princípios e conceitos básicos da 

física; 

- Compreender a utilização, as 

possibilidades e os limites do 

método experimental, avaliando a 

qualidade de dados, formulando 

modelos e identificando seus 

domínios de validade. 

Dominar 

instrumentos 

conceituais (modelos 

e teorias), de modo a 

operacionalizá-los 

nos diversos âmbitos 

de suas práticas 

profissionais. 

21 Relatividade 

Especial: 

Contração 

espacial e 

Invariância 

da 

velocidade 

da luz 

- Demostrar domínio dos 

princípios e conceitos básicos da 

física; 

- Reconhecer as relações do 

desenvolvimento histórico e 

conceitual da Física com outras 

áreas do saber, com as diversas 

tecnologias e com diferentes 

instâncias sociais. 

Dominar 

instrumentos 

conceituais (modelos 

e teorias), de modo a 

operacionalizá-los 

nos diversos âmbitos 

de suas práticas 

profissionais. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Analisando as edições do ENADE – Física percebemos que, em termos 

conceituais, há uma quantidade significativa de questões de FMC que solicita o 

conhecimento dos conteúdos de efeito fotoelétrico, modelos atômicos e introdução a 

relatividade especial, para a sua resolução. Para cada conteúdo deste há uma 

quantidade de quatro questões, sendo que as edições de 2005 e 2011 possuem dois 

itens que abordam o mesmo conteúdo, nesse caso, relatividade especial e efeito 

fotoelétrico, respectivamente.  

De acordo com as tabelas verificamos que o exame de 2005, em comparação 

com os demais, possui uma variação maior de conteúdos distintos abordados na FMC. 

Desta forma, essa quantidade de questões avaliou se os estudantes de Física 

possuem o domínio de vários conceitos estudados pelas disciplinas da área de FMC 

nos cursos de graduação. Em contrapartida a edição do ENADE de 2014 é a que 

apresenta uma menor quantidade de questões.     
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As questões de FMC avaliam apenas dois aspectos do perfil profissional, sendo 

que os demais não são abordados nesse tipo de questão. Na maioria das questões é 

avaliado se o aluno é um profissional que possui domínio de conteúdo, compreendido 

como o conhecimento de conceitos e teorias da física, e se sabem aplicar estes. O 

exame é conteudista. Como a maioria das questões não discutem aspectos históricos 

e filosóficos da Física, enfatiza a ideia de que a ciência foi desenvolvida como um 

processo cumulativo e linear, em que que novos conceitos e teorias cientificas foram 

aceitas porque as anteriores não serviam mais, enfatizando a ideia de gênios, de 

cientistas ingênuos, ignorando completamente o contexto da época em que foram 

desenvolvidas. 

Mesmo aqueles itens que verificam se o estudante compreende a ciência como 

um processo histórico desenvolvido em diversas instâncias sociais englobados de um 

contexto político e econômico, exige para sua resolução, o domínio do conteúdo. Isso 

é justificado pelo fato de todas as questões avaliar, em termos de habilidades 

desenvolvidas, se ele é capaz de demostrar domínio de princípios e conceitos básicos 

da física.  

As questões 22 e 24 (ENADE – 2005) e 22 (ENADE – 2014) averigua se o 

licenciando de física é um profissional que compreende a ciência como um processo 

histórico, porém verifica, unicamente, se este desenvolveu a habilidade de dominar 

princípios e conceitos básicos da física. Logo, em aspectos gerais, nas questões 

analisadas, o domínio do conteúdo sobrepõe os aspectos históricos. 

Nesses exames há também aquelas questões que necessita que o aluno 

possua a habilidade de reconhecer as relações do desenvolvimento histórico e 

conceitual da Física com outras áreas do saber, com as diversas tecnologias e com 

diferentes instâncias sociais, como é o caso das questões 26 (ENADE – 2005), 42 

(ENADE – 2008), 9 e 21 (ENADE – 2017). Outro item interessante é a questão 4 

(ENADE 2011), que é um item discursivo, a qual mobiliza também nos estudantes a 

habilidade de utilizar a linguagem com clareza, precisão, propriedade na 

comunicação, fluência verbal e riqueza de vocabulário. 

Fundamentados nas tabelas percebemos que mesmo as questões que 

verificam um profissional que compreenda a ciência como processo histórico e que 

possua a habilidade de reconhecer as relações do desenvolvimento histórico e 

conceitual da Física, a questão necessita o domínio do conteúdo, assim no próximo 
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tópico apresentamos algumas das questões que analisamos no intuito de verificar 

como são abordados os aspectos conceituais, históricos e filosóficos da FMC.  

 

4.4 Aspectos conceituais, históricos e filosóficos nas questões do ENADE 

 

As nossas análises foram feitas nas questões que abordam o aspecto do perfil 

profissional e/ou habilidades relacionados a uma perspectiva histórica. Dentre as 

questões analisadas sete condizem com esta vertente, os itens das edições de 2005 

(21, 22, 23, 24), 2008 (42), e 2017 (9 e 21). Salientamos que a questão 26 (2005) 

avalia a habilidade de “reconhecer as relações do desenvolvimento histórico e 

conceitual da Física com outras áreas do saber, com as diversas tecnologias e com 

diferentes instâncias sociais”, comum a todas as questões analisadas, porém a 

questão enfatiza a aplicabilidade dos conceitos físicos no desenvolvimento 

tecnológico e não aspectos históricos, desta forma não foi analisada. 

Para facilitar nosso estudo, separamos as questões das edições do exame por 

conteúdos em comum, são eles: efeito fotoelétrico, dualidade onda-partícula da luz, 

modelos atômicos, relatividade espacial e radiação do corpo negro. Nas análises não 

aprofundamos nossas discussões sobre a natureza do conhecimento cientifico, que é 

uma das vertentes da epistemologia da ciência mas não deixamos de utilizá-la, visto 

que segundo Ostermann e Cavalcanti “sempre há uma concepção epistemológica 

subjacente a qualquer leitura que façamos da História das Ciências” (2011, p. 10), 

desta forma, verificarmos apenas como a história e filosofia da física é abordada 

nestes itens.  

Vejamos incialmente as questões 21 (2005) e 42 (2008) que abordam 

conceitualmente o efeito fotoelétrico:   

 

21. Ao incidir em uma superfície metálica, a radiação eletromagnética pode produzir a emissão de 

elétrons. Esse fenômeno, conhecido como efeito fotoelétrico, foi explicado por Einstein, em 1905. A 

equação por ele proposta para esse efeito pode ser escrita como:  

eVF = hv  W 

onde: 

VF = potencial de freamento 

e = carga do elétron 

h = constante de Planck 
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v = frequência da radiação 

W = função trabalho do metal 

 

A partir de uma experiência, obteve-se o valor do potencial de freamento, VF, em função da frequência 

v da radiação que incide sobre a surpefície de um determinado metal, como reprensentado no gráfico 

abaixo. 

 Dado: h = 4,1 × 10−15eV. s 

A partir do gráfico, o valor de W, em eV, é 

(A) 1,0 ± 0,1 

(B) 2,1 ± 0,2 

(C) 3,5 ± 0,1 

(D) 4,8 ± 0,5 

(E) 6,0 ± 1,0 

 

A questão já deixa claro o significado da fórmula matemática que descreve o 

efeito fotoelétrico, assim, para a resolução da questão, o aluno deve possuir a 

habilidade de ler e interpretar gráficos, bem como manipular a equação e ter o domínio 

conceitual do que seria o efeito fotoelétrico, porém a questão já introduz no seu 

enunciado que este fenômeno produz a emissão de elétrons de superfícies metálicas.  

Em termos históricos, a questão atribui a Einstein a explicação do fenômeno, 

em que ano isso aconteceu e a equação matemática desenvolvida por ele para 

explicá-lo. Desta forma, a questão enfatiza uma visão, a qual Perez et al. (2001), 

chama de individualista e elitista da ciência, já que atribui a um único cientista a 

construção de uma teoria, sem comentar a contribuição de seus precursores. Quando 

a história da ciência é apenas descritiva, em que apresenta datas e informações, 
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enfatiza a visão de que a ciência foi desenvolvida por gênios que tiraram suas teorias 

do nada e que outros cientistas não se destacaram porque possuíam ideias estupidas 

(MARTINS, 2005).   

 

42. Hertz, no experimento em que evidenciou a existência das ondas eletromagnéticas, notou que a 

descarga elétrica no sensor era mais facilmente percebida quando este era iluminado com luz de 

frequência acima de um certo valor. A explicação de Einstein para este efeito, denominado fotoelétrico, 

considera que,  

(A) o aumento da intensidade da luz implica um aumento do número de fótons de mesma energia que 

incide sobre o sensor.  

(B) o intervalo de tempo entre a chegada da luz ao sensor e a emissão dos elétrons é diferente de zero. 

(C) a luz se comporta como onda no momento em que ocorre o efeito. 

(D) a energia dos elétrons que saem do sensor depende diretamente da intensidade de luz incidente. 

(E) a energia do fóton incidente é igual à energia cinética do elétron atingindo. 

 

O enunciado da questão firma que Hertz já havia observado o efeito fotoelétrico 

no experimento desenvolvido por ele para explicar a existência das ondas 

eletromagnéticas, porém foi Einstein que explicou tal fenômeno. Para resolver esta o 

aluno deve ter apenas o domínio conceitual sobre o efeito fotoelétrico.  

Em termos históricos a questão mostra que outros cientistas tiveram 

contribuição para a explicação do efeito fotoelétrico, nesse caso, Hertz, já que ele já 

tinha observado experimentalmente tal efeito. Apesar de mostrar que o conhecimento 

cientifico está em constante evolução, a questão faz uso da quase – história, que é 

uma simplificação da história, recortes históricos, quando se seleciona fatos para 

ensinar conceitos cronológicos, sequenciais, que tenham algum sentindo 

(BALDINATO e PORTO, 2008). A questão faz um recorte da contribuição de Hertz 

para o efeito fotoelétrico e cobra na resolução conhecimento da explicação de Einstein 

para tal fenômeno, utilizando os aspectos históricos apenas para averiguar conceitos. 

 A questão 22 (2005) destaca o fenômeno da Dualidade Onda-partícula da luz, 

enfatizando, além dos aspectos históricos, o lado experimental. Vejamos: 

 

22. Em uma carta à revista American Journal of Physics (Am. J. Phys. V. 63, janeiro/1995), Roy Glauber, 

Prêmio Nobel de Física deste ano, discute a interpretação de resultados de experiências sobre 

interferências de fótons, que visam contradizer a seguinte afirmação de Paul Dirac, também Prêmio 

Nobel de Física, sobre a experiência de Michelson: 
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“Cada fóton só interfere consigo mesmo. A interferência entre dois fótons não pode ocorrer nunca”.  

 

Numa das experiências comentadas por Glauber, cientistas franceses obtiveram franjas de 

interferência entre dois lasers distintos, mas bem sincronizados entre si, e interpretaram o resultado 

como interferência entre fótons. 

 

Tendo em vista esses resultados experimentais, considere as seguintes ponderações. 

. A afirmação de Dirac está incorreta, pois seu argumento só se aplica à interferência quântica. 

. Em relação aos fótons, a interferência quântica e a interferência clássica são fenômenos idênticos. 

. A afirmação de Dirac está correta contrariando a interpretação dos cientistas franceses.  

Estão corretas SOMENTE as ponderações 

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  e  

(E)  e  

 

A questão apresenta a afirmação de Dirac a respeito da experiência de 

Michelson sobre o fenômeno de interferência quântica de fótons e apresenta 

experimentos comentados por Roy Glauber em 1995, contradizendo a afirmação de 

Dirac. Assim, para a resolução da questão o estudante deve ter domínio conceitual e 

interpretar os resultados experimental da interferência de objetos quânticos.   

A questão gera controvérsias sobre a interpretação do fenômeno. Realmente a 

primeira asserção da afirmação de Dirac está correta, pois após atingir as duas fendas 

teremos dois estados de superposição, uma soma algébrica de amplitudes de 

probabilidade, não fazendo sentindo a interferência entre dois fótons. No entanto, a 

segunda asserção está incorreta pois as experiências mostram que é possível a 

interferência entre dois fótons, porem deve-se pensar estes não como partículas, mas 

como amplitudes de probabilidade, fundamentadas no contexto da Óptica Quântica 

Moderna (SANTOS, 2012).  

Se pensarmos em termos de datas Dirac fez essa afirmação em 1958, em que 

estava evidente o efeito dual da luz, e Glauber explicou esse fenômeno em 1995, na 

carta mencionada no enunciado da questão. A forma que a história está sendo 

trabalhada na questão pode passar a impressão de que realmente Dirac foi ingênuo 

e que Glauber explicou com êxito o fenômeno de interferência quântica, porém se 



81 
 

 

 

formos pensar em termos de contexto histórico a ideia de amplitude de probabilidade 

surgiu posteriormente a Dirac, com a Óptica Quântica Moderna, desta forma podemos 

caracterizar os aspectos históricos podem ser caracterizados como uma história Wing, 

já que, segundo Martins (2005) significa “procurar no passado somente o que se aceita 

atualmente, ignorando completamente o contexto da época”.  

A questão 9 (2017) aborda os modelos atômicos e faz uma breve discursão da 

origem do atomismo. Observamos: 

 

09. O atomismo surgiu na Grécia antiga como uma tese metafísica, estabelecendo proposições sobre 

a natureza final da realidade material por meio de argumentos filosóficos. No século XVII, as versões 

do atomismo desenvolvidas pelos filósofos mecânicos compartilhavam a mesma característica. Em 

contraste, na ciência moderna, o modelo do átomo é subsidiado por modelos teóricos e resultados 

experimentais, não por argumentos filosóficos. 

 

Considerando alguns modelos atômicos, avalie as afirmações a seguir. 

I. A descoberta do elétron pelo físico J. J. Thomson contribuiu para se diminuir a crença na 

instabilidade do átomo e, consequentemente, para se construir um modelo atômico com a 

participação de elétrons.  

II. O conceito de núcleo atômico, aceito atualmente, foi estabelecido pelo próprio físico J. J. 

Thomson, com seu modelo conhecido popularmente como “pudim de passas.” 

III. A interpretação dos resultados dos experimentos de E. Rutherford levou à proposição de 

um modelo atômico incompatível com as leis da Física clássica do final do século XIX. 

IV. Os estudos de N. Bohr sobre espectros de emissão embasaram a proposição de um 

modelo para o átomo no qual elétrons e prótons se encontram uniformemente distribuídos 

em simetria esférica. 

É correto apenas o que se afirma em 

(A) I e III 

(B) I e IV 

(C) II e III 

(D) I, II e IV 

(E) II, III e IV 

 

O enunciado da questão apresenta uma evolução cronológica dos modelos 

atômicos, os quais surgiram na Grécia, receberam versões dos filósofos mecânicos 

no século XVII e posteriormente veio o embasamento teórico e experimental para 

explicar tais modelos. No entanto, a questão cobra do aluno o domínio conceitual de 



82 
 

 

 

postulados, fundamentados na ciência moderna, desenvolvidos pelos teóricos J. J. 

Thomson, E. Rutherford e N. Bohr, para verificar se as afirmações estão corretas. 

Os argumentos filosóficos foram essenciais para a evolução do conhecimento 

e para chegar no que chamamos de ciência. O contexto histórico no enunciado da 

questão foi utilizado apenas para contextualizá-la, pois para a sua resolução o aluno 

precisa ter conhecimento apenas dos modelos atômicos defendidos na ciência 

moderna. Apesar de não possuir embasamento teórico e experimental, bem como 

ideias aceitas atualmente, os argumentos filosóficos enfatizam que o conhecimento é 

uma construção humana, e que o fato de questionar-se gerou as primeiras 

explicações, ainda que metafísica, a respeito da natureza. 

As próximas questões, 23 (2005), 22 (2014) e 21 (2017), abordam conceitos da 

relatividade de Einstein, sendo que o problema 22 (2014) verificam conceitos quanto 

a Relatividade Geral, as demais verificam aspectos conceituais quanto a relatividade 

restrita. Vejamos:  

 

23. Em 1935, Yukawa postulou a existência de um novo tipo de partícula com uma vida média, em 

repouso, da ordem de 10−6s e cuja massa de repouso seria 200 vezes maior do que a massa de 

repouso do elétron. Essa partícula, batizada posteriormente de múon, foi observado 

experimentalmente, em 1947, pela equipe de Frank Powell, da qual fazia parte o físico brasileiro Cesar 

Lattes. Suponha que os múons sejam produzidos por raios cósmicos, a 21 km da superfície da Terra 

com velocidades próximas a velocidade da luz. 

 

Considere as seguintes afirmações:  

. A observação dos múons foi feita em balões em grandes altitudes, pois seu tempo de viagem 

a superfície da Terra é muitas vezes superior a sua vida média.  

 . Os múons podem ser observados na superfície da Terra, pois a distância de 21 km no 

referencial do múon é contraída pelo fator  de Lorentz. 

. A energia do múon, medida por um observador na Terra, é da ordem de 200 vezes a energia 

de repouso do elétron. 

 

É verdadeiro SOMENTE o que se afirma em 

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  e  

(E)  e  
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O enunciado da questão possui erros históricos quanto a descoberta do múon. 

O múon foi descoberto em 1937 por Anderson e Neddermeyer, simultaneamente 

também por Street e Stevenson. Achava-se, inicialmente, que o múon era a partícula 

prevista pelo postulado de Yukawa, o píon, esta última foi observada 

experimentalmente em 1947 pelo grupo Bristol, no qual fazia parte o brasileiro Cesar 

Lattes (FAUTH, et. al., 2011). Assim, em termos históricos, quanto a descoberta e 

comprovação experimental do múon a questão está incorreta. No entanto, o múon é 

uma partícula que possui um tempo médio de vida na ordem de 10−6 e uma massa 

superior de 200 vezes a do elétron, desta forma a questão apresenta coerência 

conceitualmente. 

 

22. A teoria da relatividade foi apresentada por Albert Einstein, em 1905, na sua forma restrita, aplicada 

apenas a movimentos não acelerados. Essa teoria propôs mudanças radicais nos conceitos de espaço 

e tempo e postulou que a velocidade da luz no vácuo seria o limite para todas as velocidades. Alguns 

anos depois, em 1915, Einstein generalizou sua teoria para incluir os movimentos acelerados. Como 

consequência, desenvolveu-se uma nova teoria da gravitação universal estabelecidas por Isaac 

Newton ao final do século XVII. 

A partir do contexto histórico apresentado acima, avalie as afirmações a seguir sobre a Relatividade 

Geral de Einstein. 

I. A teoria elucidou fenômenos que a teoria da gravitação newtoniana não explicava, como, 

por exemplo, os desvios observados na orbita do planeta Mercúrio. 

II. A teoria previu o desvio da trajetória dos raios luminosos quando esses passassem perto 

de grandes massas, como o Sol, que era incompatível com a previsão da gravitação 

Newtoniana. 

III. A Teoria afirmou que o tipo de curvatura do espaço-tempo é determinado pela distribuição 

de massas e que o espaço e tempo eram facetas de uma única grandeza. 

É correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.   

(C)  I e III apenas. 

(D) II e III apenas. 

(E) I, II e III. 

 

A questão aborda a evolução dos conceitos referentes a relatividade de 

Einstein, primeiro retrata os aspectos conceituais da relatividade restrita, depois 

elucida a expansão de tais conceitos com a relatividade geral, a qual implicou a 
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reformulação da Lei da Gravitação Universal de Newton. No entanto, a questão avalia 

o domínio conceitual sobre a Teoria da Relatividade Geral de Einstein. 

Mais uma vez destacamos uma história focada em datas e a atribuição da 

construção de uma teoria a um único cientista, enfatizando uma ciência elitista e 

individualista (PEREZ et al., 2001), desenvolvida por gênios que tiraram suas teorias 

do nada (MARTINS, 2005). Em contrapartida, o final do enunciado do problema nos 

chama atenção quanto ao fato da reformulação da Lei da Gravitação Universal de 

Newton. Este não faz uso de que Newton estava incorreto, mas que suas ideias não 

se aplicam a alguns fenômenos. Desta forma, as duas teorias estão corretas, porém 

são aplicáveis para uma natureza específica. 

 

21. O fenômeno da contração do Lorentz-Fitzgerald é interpretado como o resultado de um a 

modificação na estrutura da matéria da qual o objeto é composto, como consequência da interação das 

moléculas com o chamado éter luminífero, meio hipotético através do qual os físicos pré-relativísticos 

imaginavam que uma onda luminosa se propagava em região de vácuo.  

 

A contração, ao longo da direção do movimento, é dada pela equação:  

𝐿 = 𝐿0√1 − 
𝑣2

𝑐2
 

em que 𝐿0 é o comprimento próprio do objeto na direção do seu movimento, em relação ao referencial 

próprio; 𝑣 é a velocidade escalar do objeto em relação a um outro referencial inercial qualquer; 𝑐 é o 

valor da velocidade de propagação da luz no vácuo e 𝐿 é o correspondente comprimento do objeto 

medido com relação ao referencial inercial qualquer. 

 

OSTERMANN, F.; RICCI, T, F. Relatividade restrita no Ensino Médio: contração de Lorentz-Fitzgerald e 

aparência visual de objetos relativísticos em livros didáticos de física. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, 

Florianópolis, vol. 19, n. 2, p. 176-190, ago. 2002 (adaptado).  

 

Com base nesse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 

I. A ideia de que a contração do comprimento é uma variação absoluta para qualquer 

observador inercial, a partir da qual Lorentz e Fitzgerald propuseram a equação, é 

equivocada. 

PORQUE 

II. A velocidade da luz no vácuo é a mesma para todo e qualquer referencial inercial, como 

postulado por Einstein.  

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

(A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 
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(B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta 

da I. 

(C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falta. 

(D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

(E) As asserções I e II são falsas.  

 

Fundamentados no artigo no qual foi retirado esse recorte textual 

(OSTERMANN; RICCI, 2002), Einstein obteve a mesma expressão de Lorentz-

Fitzgerald, porém esta foi empregada com significados diferentes. Antes acreditavam-

se no éter luminífero, meio no qual a luz propagava-se no vácuo, posteriormente, com 

a invariância da velocidade da luz, tal expressão ganhou implicações na Teoria da 

Relatividade Restrita. O enunciado da questão expõe a aplicabilidade da equação 

apenas no fenômeno de contração de Lorentz-Fitzgerald, mais se o estudante analisar 

o significado dos termos consegue associá-la ao que Einstein encontrou através das 

transformações de Lorentz na Teoria da Relatividade Restrita.  

Em termos históricos a questão enfatiza a evolução conceitual sobre a 

propagação da luz em dois momentos, nas ideias defendidas pelos pré-relativísticos 

e após a invariância da velocidade da luz proposta por Einstein, já que nos dois itens 

expõe essas duas vertentes, no qual uma é a explicação pela qual os conceitos pré-

relativísticas não são mais aceitos.  

Por fim, temos a questão 24 (2005) a qual refere-se aos conceitos da radiação 

do corpo negro, fazendo menção a origem da Mecânica Quântica a partir das 

contribuições dos trabalhos de Planck. Vejamos:  

 

24. A introdução da constante h por Planck, para interpretar o espectro da radiação de um corpo negro 

em função de sua frequência e temperatura, era de início uma hipótese provisória, segundo ele próprio, 

mas que acabou por torna-se definitiva e dar origem a uma nova física. Entre as muitas razões para 

que o caráter provisório dessa constante se tornasse definitivo, foi a sua utilização como apoio teórico 

para a 

(A) obtenção da expressão empírica da posição das linhas do espectro do hidrogênio (fórmula 

de Balmer) e a proposta do modelo atômico do “pudim de passas”, de Thomson.  

(B) obtenção da razão carga/massa do elétron e a proposta do modelo atômico Rutherford. 

(C) proposta do modelo atômico de Bohr e a dualidade onda-partícula de Broglie.  

(D)  postulação da constância da velocidade da luz e a proposta relativística da deformação 

do espaço-tempo. 

(E) descoberta da radioatividade artificial e a descoberta da equivalência massa-energia.  
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A questão salienta a importância da constante de Planck, obtida através da 

interpretação do espectro da radiação do corpo negro, na origem de uma nova física, 

nesse caso, a Física Quântica. A constante de Planck serviu de apoio teórico para 

outros postulados da física, a qual a questão verifica se o estudante possui domínio 

conceitual.  

Desta forma, em termos históricos, o item evidencia que a ciência é uma 

construção, de diferentes contextos, e que as teorias que hoje são aceitas tiveram 

contribuições fundamentais, nesse caso, Planck introduziu o estudo de fenômenos 

quânticos, servindo de apoio teórico para ao estudo de outros eventos físicos, 

diferenciando objetos clássicos e quânticos. 

As edições do ENADE possuem uma quantidade significativa de questões 

referentes a Física Moderna e Contemporânea. Apesar de algumas questões 

abordarem aspectos históricos e filosóficos no enunciado, estando em conformidade 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Física, necessitam, na sua 

resolução apenas o domínio conceitual de teorias e postulados da Física, sendo que 

tais aspectos são utilizados apenas para contextualizá-las, como por exemplo, os itens 

24 (2005) e 42 (2005).  

Alguns destes itens abordam aspectos históricos e filosóficos da Física, porém 

a forma como são abordados no enunciado podem gerar distorções a respeito do 

desenvolvimento do conhecimento científico. A exemplo temos a questão 21 (2005) a 

qual enfatiza uma história focada em datas e contribuições de um cientista. 

Ressaltamos também a questão 23 (2005), que possui erros históricos no seu 

enunciado. Assim não bastasse apenas introduzir aspectos históricos e filosóficos nas 

questões, mas possuir respaldo na própria história da ciência para contextualizar os 

enunciados, focando não apenas o conceito, mas o contexto político, social, 

econômico da época, as quais influenciaram a construção do conhecimento, em que 

tais aspectos podem ser identificados com estudos na história e filosofia da ciência.  

O ENADE não avalia satisfatoriamente a competência de “Desenvolver uma 

ética de atuação profissional e a consequente responsabilidade social, 

compreendendo a Ciência como conhecimento histórico, desenvolvido em diferentes 

contextos sócio políticos, culturais e econômicos”, elencada nas DCN para os cursos 
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de Física. A forma como os aspectos históricos e filosóficos são abordados no 

enunciado das questões de FMC torna-se contraditório ao exposto no documento. 

Visto que os professores da entrevista expressam em suas falas a inserção de 

disciplinas voltadas ao estudo dos aspectos históricos e filosóficos no PPC da 

licenciatura em Física e que os docentes deste curso são preparados para trabalhar 

também nesse viés, estamos cientes da importância de discussões de cunho histórico 

e filosófico do desenvolvimento do conhecimento científico na formação dos 

licenciandos em Física.  

Desta forma, não bastasse o ENADE apenas verificar pelas questões se as 

competências são desenvolvidas em um curso de graduação em Física, mas atentar-

se se tais estão sendo avaliadas com qualidade pelo exame. Entretanto, o ENADE 

não garante a qualidade de um curso, pois há questões, a exemplo os itens de FMC 

que exploram em seu enunciado os aspectos históricos e filosóficos, que não 

possuem qualidade no seu enunciado.  
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CAPÍTULO 5: CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os resultados de nossa pesquisa apontam que tanto as portarias de física do 

ENADE como o PPC do curso de Licenciatura em física da instituição pública estadual 

investigada fundamentam-se nas diretrizes curriculares nacionais, destacando o 

desenvolvimento de competências e habilidades, conteúdos e a construção de um 

perfil profissional, os quais estão em conformidade com os documentos oficiais. 

Contudo, as habilidades elencadas nesses documentos não são contempladas, em 

sua maioria, nas questões de Física Moderna e Contemporânea do exame, as quais 

focam demasiadamente a habilidade do domínio de conteúdo.  

 Assim as questões de Física Moderna e Contemporânea verificam, na sua 

maioria, apenas se o estudante possui a habilidade de dominar conceitos e postulados 

da Física. Isso porque para se construir competências necessitamos do conhecimento 

dos conteúdos, sendo que a construção destas não deve-se limitar apenas a tais. 

Os itens analisados referentes a Física Moderna e Contemporânea, mesmo 

que contemple aspectos históricos e filosóficos no seu enunciado, verificam se o 

estudante possui o domínio de conceitos físicos. Percebemos que algumas utilizam 

tais aspectos apenas para contextualizá-la, gerando distorções quanto a utilização da 

história da ciência, uma vez que nas questões, a história é utilizada de maneira 

equivocada ou para reforçar a contribuição de um cientista, ou para mostrar 

acontecimentos cronológicos ou enunciar teorias que são aceitas hoje, respaldadas 

em teorias que foram aceitas em outro contexto. Deste modo, tais questões devem 

ser elaboradas com aprofundamento, não apenas em termos conceituais, mas possuir 

um aporte histórico e filosófico fidedigno com a construção do conhecimento cientifico, 

de maneira que não gere distorções a respeito do desenvolvimento da Física. 

Outro ponto a ser explorado é as concepções de avaliação nos documentos 

internos do curso de licenciatura em Física da instituição em questão, nesse caso o 

PPC. O documento atribui a avaliação o objetivo de identificar as dificuldades quanto 

ao processo de ensino e aprendizagem e a tomada de decisões, associando esta a 

reflexões no ambiente educativo, o qual é fundamental para a qualidade da Educação 

Superior. Em contrapartida, o documento não faz menção as avaliações externas, que 

mesmo tendo o intuito de regular, possuem implicações diretas nos cursos de 

graduação.  
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Entretanto, faz-se necessário as discussões sobre as implicações que as 

avaliações externas possuem sobre o ensino, já que esta é um ato de reflexão. Desta 

forma, faz necessário discursões sobre o ENADE, sobre que tipo de item a prova 

aborda, como os conteúdos são trabalhados, quais habilidades são elencadas para a 

resolução, buscando as acepções quanto a avaliação e suas finalidades, não apenas 

conhecer os seus resultados.   

Os resultados da entrevista nos mostram que os docentes investigados 

demonstraram uma preocupação quanto aos resultados do exame, visto que este é 

um dos critérios do cálculo do CPC, responsável pela regulação dos cursos de 

graduação.  Enfatizam que é importante trabalhar com algumas questões, porém o 

intuito não é treinar os estudantes, mais familiarizá-los quanto o nível de prova. Os 

aspectos históricos e filosóficos são trabalhados no Curso em disciplinas especificas 

como História da física, e sempre que necessário são elencados nas aulas. Contudo, 

não sabemos como são trabalhados tais aspectos. 

Observamos nesta pesquisa que a partir das análises nos documentos oficiais, 

entrevistas e as provas do ENADE, os aspectos históricos e filosóficos da física são 

poucos explorados nos cursos de graduação, visto que ainda se prezam bastante o 

formalismo matemático e o domínio conceitual, não considerando competências 

essenciais para a formação do licenciado em Física, a exemplo “o planejamento e o 

desenvolvimento de diferentes experiências didáticas em Física, reconhecendo os 

elementos relevantes às estratégias adequadas” (BRASIL, 2001a, p. 5). 

Acreditamos que este trabalho pode contribuir para o conhecimento dos 

princípios que fundamentam o ENADE, tal como as implicações dos seus resultados 

nos cursos de Licenciatura em física, pode proporcionar reflexões aos profissionais 

da comunidade acadêmica (docentes, discentes e pesquisadores), sobre que 

formação estão oferecendo aos seus alunos e como repensar a sua prática 

pedagógica no intuito de melhorar a qualidade do ensino superior. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A – Ementa da disciplina de Introdução à Física Moderna 
 

 

 

PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 

DF009 Introdução à Física Moderna 

 

CRÉDITOS CARGA HORÁRIA PRÉ-REQUISITO PERÍODO LETIVO 

06 90 DF034 VI 

 

EMENTA: Uma introdução à teoria da relatividade, origem da teoria quântica, princípios 

básicos da teoria quântica, a equação de schrödinger, alguns sistemas quânticos. 

 

OBJETIVO: Passar para o estudante as ideias básicas da teoria da relatividade e da teoria 

quântica 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Fundamentos da Física Moderna, EISBERG; Guanabara Dois Curso de Física Básica, H. 

Moysés, Nussenzveig; EDITORA EDGARD BLÜCHER LTDA. 
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ANEXO B – Ementa da disciplina de História da Física  
 

 

 

 

PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 

DF010 História da Física 

 

CRÉDITOS CARGA HORÁRIA PRÉ-REQUISITO PERÍODO LETIVO 

02 30 ----- I 

 

EMENTA: A Filosofia Grega; Pré-socráticos, As ideias geocêntricas de Aristóteles e 

Ptolomeu, As ideias na idade Média, Renascimento: Galileu, Newton, o iluminismo, A volta 

científica das ideias atomistas; A eletricidade e o magnetismo; O final do Século XIX; As 

ideias do início do século XX. A física no Brasil. 

 

 

OBJETIVO: Conhecer a origem e evolução do pensamento e entender as ideias e conceitos 

na Física. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Sobre a Filosofia Grega: A Essência Única (Tales de 

Mileto, Anaxágoras, Anaxímenes, Anaximandro, Xenófanes, Heráclito); As Múltiplas de 

Empédocles, Pitágoras e Numerologia, a Cultura Egípcia. Demócrito e Leucipo. O 

Atomismo; Aristóteles, Euclides e a Geometria; As investigações de Arquimedes; As ideias 

Geocêntricas de Aristóteles e Ptolomeu. A perfeição, os planetas e os Epiciclos. Período 

Obscuro da Ciência, Idade Média. O Renascimento: Copérnico e o Sistema Heliocêntrico; as 

observações de Thyco Brahe e os Trabalhos de Kepler, Galileu e suas experiências 

, a condenação da Igreja Católica, suas observações astronômicas, séculos XVII e XVIII, A 

vida de Newton, atividades políticas, O iluminismo: o pensamento materialista, mecanicista, 

a Eletricidade e o Magnetismo. Século XX, Max Planck, Abert Einstein, Niels Bohr, 

Heisenberg, Feynman; A Física no Brasil, César Lates Leite Lopes. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Os Pensadores: Pré-Socráticos; Aristóteles, Arquimedes, Galileu; Newton. Abril cultural 

(1979). 

Física em seis lições, Richard P Feynman 6ª edição, 2001. 

Convite a Física Yoav Bem - Dov, 1ª edição, 1996. 

A Filha de Galileu, Dava Sobel, 1ª edição, 2000. 

História do Pensamento Ocidental, Bertrand Russel, 6ª edição, 2001 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – Roteiro da entrevista semiestruturada  
 

1. Você enquanto coordenador e/ou professor do curso de Licenciatura em física 

tem acompanhado os níveis das questões que são trabalhadas no ENADE? O 

curso de licenciatura em Física procura se moldar ao exame?  

2. Como os resultados da prova de Física do ENADE são trabalhados no curso? 

E quais as implicações destes para a sua prática enquanto professor?   

3. Algumas questões do ENADE exploram os aspectos históricos-filosóficos da 

Física. Você utiliza esses aspectos para contextualizar as suas aulas?  

 


