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RESUMO 

 

 

É crescente a preocupação dos docentes em relação as falhas no ensino na disciplina de Física 

no ensino médio, e para tentar explicar quais são estas falhas, apontam-se algumas causas, 

como: conhecimento básico em matemática dos discentes deficientes, desenvolvimento 

insuficiente de cognição, entre outros. Desta maneira, é perceptível que no processo de 

ensino-aprendizagem vários fatores interferem nos resultados, como as condições estruturais 

da instituição de ensino e as estratégias de ensino usadas pelos docentes, que devem motivar e 

envolver os alunos durante o processo de aprendizado. Entretanto, a avaliação dos resultados 

de aprendizagem alcançados ao término dos três anos de estudos revela carências crônicas 

nessa preparação pré-universitária. O presente trabalho busca apresentar as características do 

ensino de Física para o ensino médio, analisar a aplicabilidade prática dos modelos de 

aprendizagem utilizados pelos docentes de Física nesse nível de escolaridade, relatando as 

dificuldades apresentadas pelos alunos e apresentar modelos teóricos que abordam uma 

aprendizagem significativa para o ensino de Física. A pesquisa foi realizada na E.E.E.F.M. 28 

de Novembro, em Ouro Preto do Oeste - Rondônia, para duas turmas do primeiro, segundo e 

terceiro ano do ensino médio, escolhidas aleatoriamente dentre as turmas do turno vespertino. 

Foi elaborado um questionário aberto com nove perguntas, a fim de visualizar a familiaridade 

dos alunos com a disciplina e indicar possíveis falhas na rotina de ensino/aprendizagem da 

escola. Foram aplicados 158 questionários, sendo respondidos apenas 102, e a faixa etária dos 

alunos se dá entre os 15 e 20 anos de idade. Mais de 80% dos alunos do primeiro ano e mais 

de 70% do segundo ano afirmaram gostar de Física, enquanto menos de 40% do terceiro 

tiveram a mesma resposta. A maioria dos alunos de todas as séries afirmaram que o ensino de 

Física é importante, e conseguem relacioná-la com seu cotidiano, porém não gostariam de 

estudá-la, se tivessem esta opção. Cerca de 83% dos alunos do último ano realizaram 

experimentação na disciplina de Física, porém a grande maioria dos alunos do primeiro e 

segundo anos não tiveram esta oportunidade. De cada dez alunos do primeiro ano, três 

possuem dificuldade na disciplina, e esta proporção chega a seis alunos no terceiro ano. Os 

alunos responderam que seus docentes tem domínio sobre o conteúdo, porém, através de suas 

sugestões, revelaram que não realizam experimentos, e trouxeram como sugestão para 

melhoria no ensino. A proposição de metodologias ativas de ensino, como o conjunto do 

método Ensino sob Medida - EsM e a Instrução pelos Colegas - IpC se mostra como 

alternativa viável para possível melhoria do ensino médio da escola e, quando considerada a 

situação, para outras escolas do município em questão, visando a melhoria do aprendizado e 

construção cognitiva dos alunos, podendo não apenas ser aplicada a disciplina de Física, como 

para os demais componentes curriculares do ensino médio. 

 

Palavras-chave: Ensino sob Medida, Instrução pelos Colegas, Aprendizado, Docência. 

  



 

  



 

ABSTRACT 

 

 

The concern of teachers about the failures in teaching in the discipline of physics in high 

school is increasing, and to try to explain what these failures are, there are some causes, such 

as: basic knowledge in mathematics of disabled students, insufficient development of 

cognition, among others. Thus, it is noticeable that in the teaching-learning process, several 

factors interfere with the results, such as the structural conditions of the educational institution 

and the teaching strategies used by teachers, which should motivate and involve students 

during the learning process. However, the assessment of learning outcomes achieved at the 

end of the three years of study reveals chronic shortcomings in this pre-university preparation. 

This paper aims to present the characteristics of physics teaching for high school, to analyze 

the practical applicability of the learning models used by physics teachers at this level of 

schooling, reporting the difficulties presented by the students and to present theoretical 

models that address meaningful learning for students. the teaching of physics. The survey was 

conducted at E.E.E.F.M. 28 de Novembro, in Ouro Preto do Oeste - Rondônia, for two classes 

of the first, second and third year of high school, randomly chosen from the classes of the 

afternoon shift. An open-ended questionnaire with nine questions was designed to visualize 

students' familiarity with the subject and to indicate possible failures in the school's teaching / 

learning routine. 158 questionnaires were applied and only 102 were answered, and the 

students' age range is between 15 and 20 years old. More than 80 percent of first graders and 

more than 70 percent of sophomores said they liked physics, while less than 40 percent of 

sophomores had the same answer. Most students in all grades stated that teaching physics is 

important, and can relate it to their daily lives, but would not want to study it if they had this 

option. About 83% of last year students did experiment in the Physics discipline, but the vast 

majority of first and second year students did not have this opportunity. Of every ten students 

in the first year, three have difficulty in the discipline, and this proportion reaches six students 

in the third year. The students answered that their teachers have mastery over the content, but, 

through their suggestions, revealed that they do not perform experiments, and brought as a 

suggestion for improvement in teaching. The proposition of active teaching methodologies, 

such as the set of the Just-in-Time Teaching method - JiTT and the Peer Instruction - PI is a 

viable alternative for possible improvement of the high school education and, when 

considered the situation, for other schools in the city. in question, aiming at improving the 

learning and cognitive construction of the students, not only being able to apply the discipline 

of Physics, as for the other curricular components of the high school. 

 

Keywords: Just-in-Time Teaching, Peer Instruction, Learning, Teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

É crescente a preocupação dos docentes em relação as falhas no ensino na disciplina 

de física, e para tentar explicar quais são estas falhas, apontam-se algumas causas, como: 

conhecimento básico em matemática dos discentes deficientes, desenvolvimento insuficiente 

de cognição, entre outros (TRINDADE, 1998). Desta maneira, é perceptível que no processo 

de ensino-aprendizagem vários fatores interferem nos resultados, como as condições 

estruturais da instituição de ensino, o ambiente de trabalho dos docentes, as condições sociais 

dos alunos, recursos disponíveis e, além disso, as estratégias de ensino usadas pelos docentes, 

que devem motivar e envolver os alunos durante o processo de aprendizado (JÚNIOR et al., 

2017).  

“O educador deve ser hábil para identificar as dificuldades de aprendizado e 

escolher metodologias de ensino que possam se adaptar às características dos 
alunos que trabalha, devendo considerar as características dos conteúdos em 

andamento, os quais lhe farão bem-sucedido em seu ofício de educar. Porém, 

apesar da educação ser um item permanente, é necessário um contínuo 
processo de transformação por parte do educador. Mantendo o ensino no 

nível tradicional, oferece-se o risco de cansar e desmotivar os alunos com 

metodologias repetitivas, que devem ser constantemente melhoradas pelo 
educador no processo de aprendizagem” (JÚNIOR et al., 2017). 

A Física é uma ciência que investiga as propriedades dos campos, a estrutura dos 

sistemas materiais, suas leis fundamentais e, apesar de estar presente em todos os lugares, 

muitas pessoas não tem conhecimento de como ela influencia suas vidas. Este fato se deve por 

circunstâncias históricas, devido ao surgimento desta disciplina como área que estuda os 

fenômenos, suas causas e consequências. Esta passou então a ser ministrada como disciplina 

obrigatória nas escolas, mas a linguagem da Física, até alguns anos, ainda não era 

compreendida por todos em seu contexto, o que se deve a metodologias utilizadas pelos 

educadores que levaram os alunos a não gostarem de Física (FERREIRA, 2000). 

É quase unânime nas escolas públicas, quando o tema é a dificuldade de aprender 

física, que esse conteúdo não seja um dos mais queridos dentre as disciplinas escolares. É 

corriqueiro ouvir um aluno dizer “eu não gosto de física”, e um dos maiores percalços é que 

se gasta muito tempo em conteúdo teórico, não relacionando-o com a prática diária, não 

havendo então uma relação que possa criar uma visão diferente na mente dos alunos, que 

acabam não gostando da matéria (NASCIMENTO, 2010). 
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O ensino das ciências físicas e das ciências naturais no país está fortemente 

influenciado pela falta da prática experimental, excessiva dependência do livro didático, pelo 

método de exposição do conteúdo, pouco número de aulas, ementa desatualizada e 

descontextualizada e falta de profissionalização do professor. Somado a isso, se contabiliza a 

falta do laboratório de ciências, de recursos tecnológicos e não valorização do docente 

(COSTA e BARROS, 2015). Algumas consequências disso são citadas por Moreira (2014): 

progressiva perda de identidade da Física no currículo do ensino médio, aprendizagem 

mecânica de conteúdo, dentre outros. 

Nas palavras de Camargo e Nardi (2004), o aprendizado do aluno é avaliado pela 

cobrança da memorização dos conteúdos ministrados em sala de aula ou contidos nos livros e, 

particularmente, no caso do ensino de Física, o bom aluno é aquele que consegue memorizar 

fórmulas, repetir com precisão enunciados de leis, princípios e solucionar problemas iguais ou 

semelhantes aos propostos e resolvidos pelo docente em sala, restando a este último 

questionamentos tais como: Será que os alunos sabem o que escrevem nas provas? Será que 

eles aprenderam o que foi ensinado? Será que aquilo que foi entendido tem algum sentido 

profundo para os estudantes?  

Porém, para entender e responder a estas questões, é imprescindível que outras sejam 

respondidas: Quem é o aluno de ensino médio? O que ele precisa aprender de Física nesse 

nível de escolaridade? Qual o objetivo do ensino a nível médio? Quais conteúdos de Física se 

deve ensinar a alunos nessa faixa etária e em um país em desenvolvimento, como o Brasil? 

Face ao exposto, o presente trabalho busca responder às questões anteriores, mais 

especificamente visando apresentar as características do ensino de Física para o ensino médio, 

analisar a aplicabilidade prática dos modelos de aprendizagem utilizados pelos docentes de 

Física nesse nível de escolaridade e apresentar modelos teóricos que abordam uma 

aprendizagem significativa para o ensino de Física. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 O ENSINO NO BRASIL 

 

 

A educação no Brasil teve início com a chegada dos portugueses e dos Jesuítas com a 

missão de catequizar os nativos, por meados do século XVI, tendo objetivo de difundir a fé 

cristã e mudar a forma como estes últimos viviam, em relação às roupas, modos, costumes 

etc. Partindo deste ponto, pode-se dizer que os Jesuítas foram os precursores da educação no 

Brasil, que deram grandes contribuições e iniciaram um processo de longas transformações 

refletidas até os dias de hoje (FERNANDES, 2016). 

Aranha (2009) afirma que a educação no Brasil, como um meio sistemático para 

transmitir conhecimento, é indissociável da história da Companhia de Jesus, pois, no começo 

das explorações, os esforços educacionais foram voltados aos indígenas, por sua vez 

submetidos a chamada “catequese” promovida pelos missionários Jesuítas que vinham para o 

novo país espalhar a crença cristã entre os nativos.  

O Padre Manoel de Nóbrega, que estava à frente da companhia Jesuíta, foi o 

responsável por criar a primeira escola de ler e escrever no Brasil, com a missão de instruir os 

índios e os filhos de portugueses que chegaram ao país durante essas quatro décadas num 

período onde a educação não era prioridade e os cursos superiores estavam proibidos 

(ARAUJO e UCHOA, 2015). 

Em 1759 os Jesuítas foram expulsos pelo primeiro ministro Marquês de Pombal e 

houve a reforma Pombalina, na qual a educação passou por algumas mudanças, onde foram 

criadas as Aulas Régias, idealizadas pelo Bispo Azeredo Coutinho, onde eram ministradas as 

aulas de latim, grego, filosofia, geografia, gramática, retórica e matemática, de inspiração 

iluminista e das experiências que teve na Universidade de Coimbra. A partir de 1772 esses 

conteúdos se basearam nas Cartas Régias, data da implantação do ensino público oficial no 

Brasil. Nesse período o primeiro ministro reformou a Universidade de Coimbra e dentre as 

frentes que foram criadas estava o Gabinete de Física Experimental, marcando nesse 

momento os primeiros contatos com a disciplina de Física no Brasil (ARANHA, 2009; 

ARAUJO e UCHOA, 2015; FERNANDES, 2016). 

Com a chegada da família real ao Brasil em 1808 foram criados os primeiros cursos 

superiores e foram abertas as Academias Militares, Escola de Medicina, Museu, Jardim 
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Botânico e a Biblioteca Nacional, que proporcionaram um grande crescimento para o Brasil. 

Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil em 1822 e no ano de 1824 ele outorga a 

primeira Constituição Brasileira (ARANHA, 2009; ARAUJO e UCHOA, 2015; 

FERNANDES, 2016). Neste período o ensino de Ciências foi introduzido em uma escola 

federal de nível secundário, conforme menciona Almeida Júnior:  

“A fundação do Colégio de Pedro II em 2 de dezembro de 1837, um excelente 

estabelecimento de ensino secundário que servia de modelo para todas as escolas da Corte, foi 

um marco esperançoso na história da educação brasileira. O regulamento, a exemplo dos 

colégios Franceses, introduzia os estudos simultâneos e seriados, organizados num curso 

regular de seis a oito anos com as seguintes disciplinas: latim, grego, francês, inglês, 

gramática nacional, retórica, geografia, história, ciência Física e naturais, Matemática, música 

vocal e desenho” (ALMEIDA JÚNIOR, 1979, p. 52). 

Mesmo o ensino teórico de Ciências sendo introduzido nesta época, as primeiras 

aulas práticas só foram ministradas em 1920 no Laboratório de Física e Química do Museu 

Nacional. O país ganhou visibilidade, apesar de tratar a educação em segundo plano, 

diferentemente das colônias espanholas, que já tinham Universidades. No Brasil algumas das 

universidades mais antigas são a do Amazonas (hoje intitulada UFAM) de 1909, a do Paraná 

(UFPR), de 1912, a do Rio de Janeiro (UFRJ), de 1920 e a USP de São Paulo em 1934 

(ARAUJO e UCHOA, 2015; FERNANDES, 2016). 

“Em 1889, com a proclamação da república e com uma nova constituição em 

1891, houve a reforma de Benjamin Constant, que integrou os ensinos 
primários, secundários e o superior. Ainda neste período, em 1961, foi criada 

a primeira Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB), Lei nº 

4.024, que trouxe grandes transformações e mudanças para a educação 

brasileira. Apesar de todos os esforços e das leis criadas, a educação ainda 
não era extensiva a todas as pessoas. A universalização só veio a acontecer 

com a promulgação da nova Constituição Federal, no ano de 1988”. 

(ARAUJO e UCHOA, 2015, p. 3). 
 

É oportuno falar que o ensino de Física tomou um impulso considerável nos anos de 

1960, motivado pelo desenvolvimento científico e tecnológico ocasionado pela “corrida 

espacial” que, ao gerar novas carreiras técnicas que ofereciam oportunidades profissionais, 

produziu a sensação da necessidade de se estudar Física para uma melhor colocação na vida, 

ou para compreender a nova realidade (COSTA e BARROS, 2015). Nas palavras de Filho 

(2005):  

“É a partir do início da Era Vargas que surgem as reformas educacionais mais 

modernas. Assim, na emergência do mundo urbano-industrial, as discussões em torno das 

questões educacionais começavam a ser o centro de interesse dos intelectuais. E se 
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aprofundaram, principalmente devido as inquietações sociais causadas pela Primeira Guerra 

que alertaram a sociedade para a possibilidade de a humanidade voltar ao estado de barbárie 

devido ao grau de violência observado nestas guerras. Com o Decreto 19.402 de 14 de 

novembro de 1930, foi criado o Ministério dos Negócios, da Educação e da Saúde Pública”. 

(FILHO, 2005). 

Posteriormente houve a organização e reformulação da Constituição Federal e a 

proposta da criação do PNE –  Plano Nacional de Educação, promovida pelos intelectuais da 

época que pretendiam dar suas contribuições para a melhoria da educação no Brasil. Rosa e 

Rosa (2007) dizem que o sistema educacional brasileiro, na metade do século passado, estava 

sob forte influência do sistema educacional americano, no qual as escolas eram vistas como 

empresas, onde elas especificavam as características de seu produto e os resultados que 

pretendiam obter, estabelecendo métodos para tê-los de forma precisa.  

Nesse contexto, era dito sobre priorizar resultados no sistema educacional, 

imputando tal visão nos diferentes mecanismos onde o processo ensino-aprendizagem era 

envolvido, partindo dos materiais instrucionais como os livros didáticos e manuais de ensino 

(frequentes na época) e chegando até os métodos de ensino utilizados em sala de aula. O 

vocábulo utilizado na época, nos Estados Unidos e consequentemente no Brasil, era a 

instrução programada, o reforço positivo, onde seus enfoques dominaram o ensino nas 

diferentes disciplinas curriculares, inclusive no ensino de Física. Essa situação se fez presente 

no sistema de educação brasileiro nas décadas de 60 e 70, onde muitos dos professores que 

atuam hoje no ensino, principalmente nas universidades brasileiras, tiveram sua formação. 

No ano de 1964, conforme menciona Filho (2005), o autoritarismo delimitava os 

assuntos voltados à educação, e houve o banimento da União Nacional dos Estudantes, e 

posteriormente foi obrigatório o ensino de Educação Moral e Cívica, além de traços 

tecnicistas que foram instituídos nos anos seguintes. A reforma dos ensinos fundamental e 

médio foi feita durante o governo de Emílio Garrastazu Médici, com a Lei 5.692/71, onde 

foram integrados o primário, ginásio, secundário e técnico. 

Porém Fernandes (2016) discorre que foi na Constituição de 1988 que a educação 

brasileira se destacou, com a nova LDB – Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

que instituiu a Política Educacional Brasileira, o SAEB – Sistema de Avaliação no Ensino 

Básico e por último o FUNDEF – Fundo de Manutenção do Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental. Todas estas iniciativas com o intuito de proporcionar melhorias à educação no 

país. A LDB dividiu a educação em educação básica, compreendendo a educação infantil, 
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ensino fundamental e ensino médio; e educação superior, composta pela graduação e pós-

graduação. 

A educação foi e continua sendo uma luta de classes, gêneros, direitos e melhorias, e 

estamos em um ponto onde há muito a ser melhorado, pois a defasagem na educação é visível, 

assim como o mau uso das verbas destinadas a ela. A história da educação, assim como a 

história da física, é de extrema importância para a sociedade e pesquisadores destas áreas de 

conhecimento que buscam entender um pouco mais deste universo tão maravilhoso que é o 

ensino de física. Nesta visão, pode-se concluir que a história da física está relacionada com 

vários fatores, partindo da evolução da educação (ARAUJO e UCHOA, 2015). 

 

 

2.2  O ENSINO DE FÍSICA NAS ESCOLAS BRASILEIRAS 

 

 

O ensino de Física, com o passar dos anos, vem se transformando na educação 

básica, visto que é necessário mostrar na escola as possibilidades que a física e a ciência em 

geral oferecem como formas de construção de realidades sobre o mundo que nos cerca 

(PIETRECOLA, 2001). Partindo disto, Lima (2011) diz que no caminho do ensino de Física 

há muitos problemas e resistências que devem ser enfrentadas para que ao final da educação 

básica o aluno possa desenvolver o pensamento científico e produzir conhecimento sobre 

fenômenos e situações problema, adquirindo habilidades como conhecer os principais 

modelos de ciência, modelar fenômenos físicos e desenvolver hábito de buscar, avaliar e 

julgar a qualidade dos argumentos e das evidências disponíveis para a produção de 

conhecimento sobre novos fenômenos e problemas. 

A disciplina foi introduzida primeiro nos cursos superiores, e depois introduzida no 

ensino médio, acreditando-se que os alunos deveriam ter contato com a disciplina antes de 

chegar à educação de nível superior. Porém, no modelo curricular atual, os alunos já entram 

em contato com a física no 9º ano do ensino fundamental (antiga 8ª série), onde é denominada 

de Ciências, e é estudada juntamente com a disciplina de Química, de forma que os alunos 

apenas veem um resumo das disciplinas mencionadas (ARAUJO e UCHOA, 2015). 

“Quando o jovem estudante ingressa no Ensino Médio, tendo saído do 
Ensino Fundamental, vem estimulado pela curiosidade e imbuído de 

motivação na busca de novos horizontes científicos. Entre os diversos 

campos do saber, a expectativa é muito grande com relação ao estudo da 
Física. Porém, na maioria das vezes e em pouco tempo, o contato em sala de 

aula com esse novo componente curricular torna-se uma vivência pouco 



25 

 

 

prazerosa e, muitas vezes, chega a constituir-se numa experiência frustrante 

que o estudante carrega consigo por toda a vida”. (BONADIMAN e 

NONENMACHER, 2007, p. 30). 
 

Quando estes alunos chegam ao ensino médio, passam a estudar as disciplinas de 

Química e Física separadamente e, a partir daí, inicia-se o dilema da formação do 

conhecimento científico. O primeiro contato mais aprofundado com os cálculos, conceitos e 

fórmulas, caracterizando as dificuldades de formação do conhecimento que todos os alunos 

afirmam possuir no estudo da disciplina de Física (ARAUJO e UCHOA, 2015).  

“Nos últimos anos, a carga horária das aulas de Física vem diminuindo 

drasticamente, levando os professores, cada vez mais, a selecionarem os conteúdos 

considerados importantes, o que invariavelmente acaba se tornando sinônimo de mecânica 

clássica, ou provocando distorções ao fazerem uma abordagem extremamente superficial dos 

conteúdos, dando a impressão ao estudante que Física é um ramo da matemática. Este fato é 

notado principalmente quando o professor de Física não possui formação específica em 

Física, o que é especialmente comum no ensino público” (PIRES e VEIT, 2006, p. 1). 

No Brasil, é insuficiente o número de profissionais habilitados em Licenciatura em 

Física e, por esta razão, geralmente as aulas de Física são ministradas por professores de 

ciências, matemáticos e engenheiros, os quais geralmente possuem dificuldades 

metodológicas e didáticas no processo de ensino-aprendizagem de Física (RIBEIRO, 2005). É 

bastante reduzida a taxa de formados pelos cursos de bacharelado e licenciatura em Física 

devido ao não preenchimento de vagas, evasão e ao contingente de professores de física em 

serviço, havendo falta de assistência pedagógica e/ou assessoramento de pessoas mais 

experientes (COSTA e BARROS, 2015). Nas ciências, em geral, e na Física em particular, 

vários conceitos requerem uma certa abstração e torna-se difícil para os alunos trabalhar com 

esses conceitos que, além de abstratos, muitas vezes não são intuitivos e a capacidade de 

abstração dos mais novos é reduzida e poucos conseguem fazer a conexão dos fenômenos 

físicos com a vida real (GONÇALVES, 2005). 

No ensino médio, a física é ensinada da primeira a terceira série, cobrindo um 

conjunto extenso de conteúdos desde a mecânica até o eletromagnetismo e, raramente, até a 

física moderna e contemporânea. Entretanto, a avaliação dos resultados de aprendizagem 

alcançados ao término desses três anos de estudos tem revelado carências crônicas nessa 

preparação pré-universitária. Por exemplo, a base em matemática dos estudantes é deficitária 

a ponto de, quando aprovados no vestibular, muito aquém de não saberem o que venha a ser 
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uma derivada ou integral, chegam ao primeiro ano sem o domínio das operações com frações 

(COSTA e BARROS, 2015). 

O processo de aprendizado que é praticado em diversas escolas do ciclo básico 

requer que os estudantes permaneçam concentrados em tarefas nem sempre prazerosas, por 

períodos de tempo progressivamente mais longos, tarefas essas que podem não ser bem 

sucedidas em várias ocasiões, já que nesses casos o aprendizado depende mais da 

perseverança do estudante, através do desenvolvimento de habilidades afetivas (motivação) e 

da conectividade (apreensão de informações e método de aprender) do que eventual sucesso 

na realização de suas tarefas (SCHROEDER, 2007). 

Tendo em vista essa situação, no caso do ensino de Física, os professores enfrentam 

sérios problemas em relação ao desinteresse dos alunos em aprender essa disciplina. Além do 

mais, o aprendizado em sala de aula é insuficiente, e deveria ser complementado com 

atividades experimentais, inviabilizadas pelo fato dos laboratórios existentes nas escolas 

serem inadequados devido à falta de equipamentos para a realização de experimentos 

(RIBEIRO, 2005). 

Diante do exposto, o retrospecto apresentado demonstra que vários problemas 

identificados no ensino da Física no Brasil não são uma exclusividade de uma época, mas que, 

de fato, tornaram-se características atemporais do nosso ensino das ciências físicas e naturais: 

o método expositivo, dependência excessiva do livro didático, a ausência da prática 

experimental, o currículo desatualizado e descontextualizado, o reduzido número de aulas e a 

profissionalização insuficiente do professor, além do enciclopedismo, da sobrecarga de 

trabalho e da falta de reconhecimento social e salarial do magistério (COSTA e BARROS, 

2015). 

 

 

2.3  APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

 

A aprendizagem significativa envolve a construção de novos significados a partir de 

um material de aprendizagem apresentado, e na concepção de Ausubel (2000), para que ela 

aconteça em relação a um determinado conteúdo, são necessárias duas condições, as quais 

são: 

“(1) que o próprio material de aprendizagem possa estar relacionado de 

forma não arbitrária (plausível, sensível e não aleatória) e não literal com 
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qualquer estrutura cognitiva apropriada e relevante (que possua significado 

lógico); e (2) que a estrutura cognitiva particular do aprendiz contenha ideias 

ancoradas relevantes, com as quais possa se relacionar com o novo material. 
A interação entre novos significados potenciais e ideias relevantes na 

estrutura cognitiva do aprendiz dá origem a significados verdadeiros ou 

psicológicos e, devido a estrutura cognitiva de cada aprendiz ser única, todos 

os novos significados adquiridos também são únicos (AUSUBEL, 2000). 

O processo ensino-aprendizagem conduzido de maneira usual se apoia em livros 

texto, que são estruturados de modo que os tópicos estão encadeados numa sequência lógica, 

e cada tópico tem a sua coerência interna (TAVARES, 2010), mas a aprendizagem 

significativa não é sinônimo de aprendizagem de material significativo, pois em primeiro 

lugar, o material de aprendizagem é apenas potencialmente significativo; e em segundo, deve 

existir um mecanismo de aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2000). 

Na aprendizagem significativa o significado lógico de determinado material se 

transforma em significado psicológico na medida em que o aprendiz vai internalizando a 

informação, fazendo com que essa informação se incorpore em sua estrutura de pensamento 

usando o seu modo peculiar de fazer isso e, com isso, seu conhecimento anterior será alterado 

com a incorporação e se modificará pela maneira específica de absorção do aprendiz 

(TAVARES, 2010). 

A aprendizagem significativa é sobretudo aprendizagem por recepção, ou seja, 

geralmente apresenta-se ao aprendiz numa forma final e através de ensino expositivo o 

conteúdo principal daquilo que o mesmo deve aprender (AUSUBEL, 2000), e requer um 

esforço do aprendiz em conectar o novo conhecimento com o pensamento existente, 

viabilizando uma aprendizagem receptiva significativa em sala de aula convencional quando 

existir condições desse aprendiz transformar um conteúdo potencialmente significativo em 

significado psicológico e conhecimento construído. (TAVARES, 2010). 

A aprendizagem mecânica se dá com a absorção literal e não substantiva do novo 

material e o esforço necessário para esse tipo de aprendizagem é menor e, por isso, ele é 

muito utilizado pelos alunos na preparação para os exames escolares, principalmente aqueles 

que exigem respostas literais para suas perguntas, que não exijam do aluno uma capacidade de 

articulação entre os tópicos do conteúdo em questão. Apesar de custar menos esforço, esse 

tipo de aprendizagem é volátil e com um grau de retenção baixíssimo na aprendizagem a 

médio e longo prazo (TAVARES, 2010). 

Silva e Schirlo (2014) dizem que o conceito de aprendizagem significativa é 

vinculado a um subsunçor, que na definição de Ausubel (1973) é uma estrutura específica 

onde uma nova informação pode se agregar ao cérebro humano, que é altamente organizado e 



28 

 

 

armazena experiências prévias do sujeito. Assim, por exemplo, na Física, se os conceitos de 

unidade de medida já existirem na estrutura cognitiva do estudante, esses conceitos servirão 

de subsunçores para novas informações referentes aos conceitos de velocidade e aceleração, 

onde assim os resultados das experiências de aprendizagem de uma pessoa serão organizados 

em blocos hierarquizados de conhecimentos. 

No processo de ensino de Física um professor, ao introduzir um novo conteúdo, pode 

começar a explicar sobre esse novo conteúdo fazendo uso dos subsunçores que ancoram esse 

tema, a exemplo de que se explica sobre velocidade, o professor pode fazer uso dos conceitos 

de medida, unidades de medida ou mesmo proposições sobre esses temas, pois podem ser 

considerados como subsunçores. No caso de o educando/aprendiz não possuir os subsunçores 

necessários para ancorar o novo conteúdo a ser estudado, então sugere-se que o professor 

deva apresentar esses conceitos, para então explicar o novo conteúdo propriamente dito 

(SILVA e SCHIRLO, 2014). 

Para tanto, Ausubel (1973; 2000) diz que o professor deve identificar um conteúdo 

relevante na estrutura cognitiva do estudante e fazer uso desse conteúdo para o 

desenvolvimento da aprendizagem desse novo material e, nesse caso, o professor pode optar 

por ressaltar relações entre os conteúdos novos e os conteúdos velhos, oferecendo uma visão 

geral do material em um nível mais elevado de abstração. Partindo disto, pressupõe-se que o 

material seja potencialmente significativo para que o estudante manifeste disposição de 

relacionar o novo material de maneira substantiva e não arbitrária a sua estrutura cognitiva, 

proporcionando uma aprendizagem significativa. 

 

 

2.4  CARACTERÍSTICAS DO ENSINO DE FÍSICA NO ENSINO MÉDIO 

 

 

O ensino médio é a última etapa da educação básica no qual o aluno desenvolve seus 

conhecimentos e se aprimora para melhor se desenvolver, buscando novos horizontes e novas 

possibilidades (ARAUJO e UCHOA, 2015). De modo geral, pode-se afirmar que o ensino de 

Física em nível Médio no Brasil vem se processando de forma alheia a produção de ciência e 

da tecnologia, ou seja, privilegiando a memorização de conteúdo, fórmulas e técnicas de 

resolução de problemas, em detrimento do entendimento das bases conceituais envolvidas nos 

conteúdos estudados e da relação dos conceitos com o funcionamento e uso dos equipamentos 
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tecnológicos, derivados do avanço científico, de uso diário dos educandos (CAMARGO e 

NARDI, 2004). 

A construção curricular é um fator que afeta o processo de aprendizagem, dizendo 

respeito a distribuição das disciplinas e dos conteúdos programáticos que devem ser 

ministrados durante o ano letivo e, além disso, há uma preocupação com o índice de evasão e 

de reprovação escolar que acaba atingindo o grupo docente e tornando a adoção de novos 

métodos ou outras possibilidades de ensino não muito simples (GONÇALVES, 2005). 

A disciplina de Física da Área de Natureza e suas tecnologias é tratada pelos PCNs – 

Parâmetros Curriculares Nacionais de forma inovadora, com o objetivo de se ter uma 

utilidade prática no dia a dia dos jovens estudantes, pois a Física em geral envolve uma série 

de conhecimentos, conceitos, estudos que, ao longo da história, permitiram grandes 

descobertas e avanços tecnológicos, hoje aliados a contextos e situações que vivenciamos 

diariamente e a outras disciplinas de conhecimentos diversos, que proporciona aos alunos um 

sentido para os seus estudos (FERNANDES, 2016).  

A Física Clássica possui grande espaço no currículo do ensino médio, sendo os seus 

conteúdos trabalhados nos três anos de ensino, distribuídos da seguinte forma: no 1º ano se 

estuda os conteúdos de Mecânica, no 2º ano são estudados os conteúdos de Termodinâmica e 

no 3º ano são estudados os conteúdos de eletromagnetismo. Já a Física Moderna não tem 

tanto prestígio no currículo do ensino médio, apesar de ser extremamente importante para a 

compreensão de todo o desenvolvimento da tecnologia dos tempos atuais. Conteúdos como 

relatividade e teoria quântica são encontrados apenas no final dos livros do 3º ano do ensino 

médio (FERNANDES, 2016). 

Para o corpo docente é preciso vencer o conteúdo programático, o que com poucos 

períodos semanais para a disciplina de Física é um objetivo muito difícil de ser alcançado. No 

entanto, entrar em sala de aula e querer meramente vencer conteúdo não contribuirá para a 

formação do aluno (GONCALVES, 2005). Há, no entanto, a necessidade de escolher e 

delimitar o que será estudado em Física no ensino médio, já que não é possível ver todo o 

conteúdo (FERNANDES, 2016). 

Dessa maneira, as disciplinas de Física devem apresentar um conjunto de 

competências específicas que permitam perceber e lidar com os fenômenos naturais e 

tecnológicos, presentes tanto no cotidiano mais imediato quanto na compreensão do universo 

distante, a partir de princípios, leis e modelos por ela construídos. O vasto conhecimento de 

Física acumulado ao longo da história da humanidade não pode estar todo presente na escola 

média, assim, será sempre necessário fazer escolhas em relação ao que é mais importante ou 
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fundamental, estabelecendo pra isso referências apropriadas com base no PCN+ (LIMA, 

2011). 

A seleção desse conhecimento ou conteúdos tem sido feita tradicionalmente em 

termos de conceitos considerados centrais em áreas de fenômenos de natureza física 

diferentes, delimitando a serem abordados apenas os conteúdos de Mecânica, Termologia, 

Ótica e Eletromagnetismo (LIMA, 2011). O PCN+ descreve as situações a serem 

desenvolvidas no estudo de cada uma dessas vertentes (MEC/SEMTEC, 2002): 

 A mecânica é associada as competências que permitem lidar com os 

movimentos de formas que observamos, identificando seus “motores” ou as causas desses 

movimentos, sejam carros, aviões, animais, objetos que caem ou até mesmo as águas do rio 

ou o movimento do ar; 

 O estudo do calor (termologia) é importante para desenvolver competências 

que permitam lidar com fontes de energia, processos e propriedades térmicas de diferentes 

materiais, permitindo escolher aqueles mais adequados a cada tarefa, fornecendo assim 

competências para compreender e lidar com as variações climáticas e ambientais ou, da 

mesma forma, com os aparatos tecnológicos que envolvem o controle do calor em ambientes; 

 O desenvolvimento dos fenômenos elétricos e magnéticos, por exemplo, pode 

ser dirigido para a compreensão dos equipamentos eletromagnéticos que povoam nosso 

cotidiano, desde aqueles de uso doméstico aos geradores e motores de uso industrial, 

provendo competências para utilizá-los, dimensioná-los ou analisar condições de sua 

utilização; 

 A ótica e o estudo de ondas mecânicas podem tornar-se o espaço adequado 

para discutir a imagem e o som como formas de transmissão de informação, analisando os 

fenômenos e processos de formação de imagens e produção de sons, mas também os 

processos de codificação, registro e transmissão de informações através do som e da imagem. 

A sequência e a forma de estruturar o conhecimento em temas também vai depender 

de como cada escola se organizará para o trabalho na área de Ciências da Natureza e 

Matemática e também do seu Projeto Pedagógico ou, mais explicitamente, das competências 

que estejam sendo privilegiadas (LIMA, 2011). 
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3 MODELOS ATUAIS PARA O ENSINO DE FÍSICA 

 

 

3.1 MODELIZAÇÃO 

 

 

Nos últimos anos, a modelização vem sendo apontada como alternativa educacional 

muito promissora e, com ela, visa-se ampliar a reflexão, os debates e a participação ativa dos 

alunos no processo de sua aprendizagem. Os modelos e teorias da Física e Matemática estão 

fortemente relacionados com a identificação de regularidades fenomenológicas que resultam 

em descrições matemáticas. No entanto, a palavra ‘modelo’ é um dos termos mais 

sobrecarregados de conotações de toda a ciência (DUSO, 2012). 

Nas aulas convencionais de Física é comum a ocorrência de oscilações entre os 

extremos da atividade de ensino: em uma ponta, professores que associam o aprendizado a 

resolução excessiva de problemas, tendo os cálculos algébricos como enfoque e, na outra, 

docentes que excluem todo o formalismo para uma aprendizagem adequada do conteúdo. Um 

dos grandes desafios que se apresentam é como abordar a representação de fenômenos reais 

através de modelos, conceitos, formulação e teste de hipóteses para a sala de aula (ARAUJO 

et al., 2012). 

Uma das linhas onde mais esforços estão sendo investidos nos últimos anos para o 

desenvolvimento do ensino de Física é associada ao uso de microcomputadores pelos alunos. 

Araujo et al. (2012) relatam algumas situações onde o uso de computadores para 

experimentação é um excelente instrumento: 

 

i) estudo de fenômenos que sejam muito caros, ou perigosos de se reproduzir 

em laboratórios escolares; 

ii) experimentos que envolvam medições de eventos que ocorram em escalas de 

tempo reduzida ou muito extensa; 

iii) elaboração e teste de hipóteses pelos alunos sobre os fenômenos estudados; 

iv) promoção de habilidades de raciocínio crítico; 

v) reiterar conceitos que requerem alta capacidade de abstração, visando facilitar 

o entendimento; 

vi) atendimento individualizado aos alunos, fornecendo o feedback no momento 

em que as dúvidas aparecem. 
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Devido a estas potencialidades, observa-se, recentemente, grande aumento nos 

Objetos de Aprendizagem (OAs) voltados para o ensino de física gratuitos na internet. Apesar 

de serem potentes recursos de ensino, grande parte é subutilizada em propostas de atividades 

em que simplesmente se colocam os OAs a disposição dos alunos para que os mesmos os 

explorem, sem orientação que possa guiá-los a aprendizagem do conteúdo envolvido. 

Duso (2012) retrata que existem três modelos que são frequentemente utilizados para 

o ensino de ciências: o modelo representacional, o modelo teórico e o modelo imaginário. O 

modelo representacional é definido como sendo uma representação tridimensional de algo 

como, por exemplo, maquetes que representam obras de engenharia, maquetes que retratam 

cenários, pessoas, etc. 

O modelo teórico é baseado em um conjunto de pressupostos sobre um objeto ou 

sistema e atribui a estes uma estrutura ou mecanismo interno, sendo um dos tipos de modelo 

mais importantes utilizados na ciência. Bons exemplos deste tipo de modelo são: modelo de 

bola de bilhar, modelo corpuscular da luz, entre outros; e uma característica importante deste 

tipo de modelo é a possibilidade de ser descrito matematicamente, muito utilizados nas aulas 

de Matemática e Física. 

O modelo imaginário é composto por um conjunto de pressupostos apresentados para 

descrever como seria um objeto ou sistema se fossem satisfeitas certas condições. Este 

modelo pode melhorar a compreensão sobre pressupostos que os constituem e fornecer-lhes 

aplicações, a exemplo do modelo mecânico de campo elétrico elaborado por Maxwell. 

Desta forma, o uso de modelos visando a participação ativa dos alunos no processo 

de ensino-aprendizagem é uma valorosa estratégia para o aprimoramento dos conhecimentos 

dos alunos e melhoria na prática didática dos docentes, evitando assim a monotonia nas aulas 

e despertando o interesse de ambas as partes pela disciplina de Física. 

 

 

3.2 LITERATURA DE CORDEL 

 

 

Devido à grande insatisfação que vem crescendo com o método tradicional de 

ensino, que repassa o conteúdo de forma não-crítica, valorizando a memorização 

indiferenciada por parte dos estudantes, a exemplo do ensino de Física na Educação Básica, 

que se utiliza da excessiva atenção dada a resolução de exercícios repetitivos privilegiando o 

uso de algoritmos matemáticos ao invés da compreensão dos aspectos relacionados as 
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situações e fenômenos envolvidos, observa-se um grande distanciamento entre os conteúdos 

ministrados em sala de aula e a realidade cotidiana dos alunos, onde se faz necessário o 

desenvolvimento de novas práticas voltadas para um aprendizado mais significativo 

(ATAÍDE et al, 2008).  

Partindo deste princípio, é corriqueira a mediação entre os textos de popularização da 

ciência e a Literatura. Os recursos de que a popularização da ciência se apropria pertencem 

mais a Literatura do que a própria ciência. Embora a maioria dos cientistas não compartilhem 

desta visão, é necessário o reconhecimento da importância da literatura no processo de 

popularização da ciência (LIMA e GERMANO, 2013). 

Percebe-se, nos modelos atuais de ensino, um ensino de Física baseados em livros-

texto, e mesmo estes livros-texto tendo sido atualizados, alguns educadores ainda utilizam 

destas referências antigas alegando que estas são mais assimiláveis pelos alunos. Há, então, 

um afastamento gradual entre a ciência e a cultura e, neste sentido, esforços para a reinserção 

da ciência no universo cultural são urgentes e imprescindivelmente necessários. Com a 

aproximação entre ciência e arte, e em particular entre Física e Literatura, é possível 

estabelecer um diálogo inteligente com a Física, mesmo entre aqueles indivíduos que não se 

sentem atraídos pelo seu estudo (LIMA e GERMANO, 2013). 

Tentando despertar nos estudantes a curiosidade pela Física e motivando-os a buscar 

conhecimentos, vários autores se utilizaram da Literatura de Cordel nas salas de aulas, 

tornando as aulas de Física mais atrativas e participativas (vide Zanetic (2009), Lima et al. 

(2013), Almeida et al (2015),  Feitosa (2019), entre outros). Na Literatura de Cordel, o poeta 

produz saberes que são advindos de sua realidade social e de suas práticas cotidianas e, neste 

sentido, o poeta pode ser concebido como um educador que através de sua arte pode 

empreender no contexto educacional formal, uma prática educativa (ARAÚJO, 2007).  

A Literatura de Cordel se expressa de maneira simples e acessível, e pode ser 

utilizada para relatar desde acontecimentos do cotidiano até os avanços da ciência e 

tecnologia, se mostrando como excelente recurso didático que tem grande potencial para 

utilização nas aulas de Física e de outras disciplinas (ALMEIDA et al, 2015). 

Depois de seu auge no século passado como uma das principais ferramentas de 

divulgação e comunicação do povo nordestino, com o passar dos anos o cordel foi perdendo 

seu espaço na sociedade. Este fato relaciona-se ao surgimento de novos meios de 

comunicação, como o jornal impresso em prosa, rádio e televisão. No entanto, os folhetos, 

como são chamados, se reinventaram e passaram a abordar uma grande diversidade de temas, 

atingindo um novo público. Daí, uma nova geração de poetas cordelistas também começou a 
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escrever mais sobre conteúdos de natureza cientifica: temas que normalmente eram tratados 

nas escolas e nos espaços acadêmicos. Os “novos cordéis” passaram a divulgar à população 

questões relacionadas ao meio ambiente, fenômenos astronômicos e outros eventos científicos 

(FEITOSA, 2019). 

Nobre (2017) relaciona um catálogo com cordéis que podem ser utilizados no ensino 

de ciências, especialmente Física, Matemática e Química. O mesmo relata sobre as vantagens 

de se utilizar do cordel científico como material didático em sala de aula, e ainda propõe uma 

sequência de ensino para uso dos versos. Em suas palavras:  

“os folhetos de cordel não devem ser preservados somente como relíquias 

tradicionais nordestinas, ou como Literatura, ou algo pitoresco e visto muitas 

vezes de forma preconceituosa. Queremos usá-los como disseminadores das 

ciências, mas também em sala de aula como mais uma ferramenta didática, num 

processo de ensino-aprendizagem que seja interativo, dialogado e 

contextualizado e, ao mesmo tempo, pretendemos incentivar uma maior 

produção dos chamados folhetos científicos” (NOBRE, 2017, p. 47). 

 

No entanto, de acordo com Lima (2013), a Literatura de Cordel não substitui a 

linguagem formal dos livros didáticos, podendo fazer uso dos mesmos como ferramenta 

auxiliar para o ensino de Física.  

Foram utilizados durante o período do estágio obrigatório e do Programa de 

Residência Pedagógica alguns folhetos científicos para auxílio no desenvolvimento do 

conhecimento dos alunos, e os mesmos relataram que seu aprendizado foi facilitado, pela 

leitura simplificada e poética do cordel, além do ambiente dinâmico e interativo criado no 

momento da leitura pelos alunos. No Quadro 3.1 seguem os folhetos científicos utilizados. 

 

Quadro 3.1: Folhetos científicos utilizados para auxílio na prática didática.  

FOLHETO 1 A muito tempo atrás 

Pitalim ainda era novo 

Um menino bem pequeno 

Ia fazer feira com o povo 

As coisas não era medida 

Só se vendia certo o ovo. 

 

As vendas não tinha balança 

Tudo era vendido na cula 

Essas culas eram diferentes 
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Via-se brigas de tuias 

O povo reclamava do vendedor 

E o dono culpava a cunha. 

Pra comprar tecido então 

Era outra ladainha 

A medida era a mão, o braço, 

Veja que sua mão não é minha 

Por causas dessas e outras 

Um monte de brigas se tinha 

Esse era só começo 

Da tamanha confusão 

Pitalim ficava doido 

Querendo uma explicação 

Mas ninguém dizia nada 

Ele ficava sem ação. 

O tempo foi passando 

E o mundo se transformou 

Criaram um sistema métrico 

Que muito nos ajudou 

Hoje quase o mundo todo 

Esse sistema adotou 

 

Batizaram esse sistema 

Com um nome bem moral 

Chamaram o peste de SI 

Ou sistema internacional 

De pesos e medidas 

Guardados no bureal. 

 

Preste bastante atenção 

No assunto das medidas 

Pois ela será muito usada 
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Durante toda sua vida, 

Principalmente na Física 

Ela é o ponto de partida 

O sistema internacional 

Baseado em sete grandezas 

Através delas se estuda 

Os fenômenos da natureza 

Vamos daqui pra frente 

Estudar essa beleza. 

 

Começaremos com metro 

A medida do comprimento 

Você usa esse danado 

Em diferentes momentos, 

A distância grande ou pequena 

Sempre existe um argumento 

 

Se for pra medir a rua 

Você usa o quilômetro 

Se for pra medir seu tamanho 

Se contente com metro 

Já se a coisas for pequena 

Só que medi e o milímetro 

 

Não pense que só é nisso 

Que o metro é dividido 

Pois existem os múltiplos 

E submúltiplos conhecidos 

Só depende da ocasião 

Pra usar o mais cabido. 

 

Também temos a massa 

Outra grandeza importante 
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No sistema internacional 

Ela é bastante relevante 

Mede quantidade de matéria 

Que nos corpos tem aos montes 

 

A unidade é o quilograma 

Usado em todo o lugar 

Acaba com aquela confusão, 

E ninguém vai mais brigar 

Assim num tem mais roubo 

O povo pode se acalmar. 

 

Não podemos esquecer 

De estudar a grandeza tempo 

Sua unidade é o segundo 

Em todo e qualquer momento 

Facilitando nossa vida 

Acabando com o tormento 

 

 

 

Temos como utilidade 

Dessa grandeza potente 

A medida das viagens 

E do trabalho da gente 

De toda humanidade 

O tempo é sempre o gerente. 

 

Sabemos que a Física 

Estuda toda a natureza 

Até os fenômenos elétricos 

Também tem sua grandeza 

Falo da corrente elétrica 
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Os elétrons em correnteza. 

 

Sua unidade no SI 

É o Ampére é definida 

É bom presta atenção 

Pois é esse a medida 

Que diz como os aparelhos 

Podem dar a partida 

 

Outra grandeza arretada 

É a temperatura 

Seja do nosso corpo 

Ou da panela em fervura 

Se em escala absoluta 

Em kelvin é essa quentura 

 

Os cabras usam essa grandeza 

Pra fazerem a medição 

No estudo da termodinâmica 

Ela tem amor utilização 

Universalizado as contas 

Tendo a maior compreensão. 

 

A Física também estuda 

A quantidade de matéria, 

Grandeza muito usada 

Nas coisas muito sérias 

Sua unidade é mol 

Bem menor que as bactérias 

 

Através dessa grandeza 

O homem muito avançou 

Produziu muitos remédios 
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Tratamento ele inventou 

Até na nanociência 

O peste se aventurou 

 

 

 

Pra intensidade de luz 

Há uma grandeza fenomenal 

Estou falando da candela 

Unidade sem igual 

Mede a intensidade luminosa 

A sétima grandeza fundamental. 

 

A Física também precisa 

De algumas artimanhas 

Você deve aprender cálculo 

Se não aprender apanha 

Vamos entender um pouco 

De alguma dessas manhas 

 

Sobre a potência de base dez 

Agora vamos lhe falar 

Esse assunto é muito bom 

Basta você se ligar 

Vai facilitar tanto o calculo 

Você nem pode imaginar 

 

Com números muito pequenos 

Que dão trabalho pra operar, 

Ou se ele for muito grande 

Não gosto nem de pensar 

No trabalho que nos dão 

Pros resultados encontrar 
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Vou explicar como se usa 

Preste bastante atenção 

É só deslocar a vírgula 

Em uma dada direção 

O número de casas deslocadas 

É o expoente da potenciação 

 

Se deslocar pra esquerda 

Seu expoente é positivo 

A deslocando pra direita 

Aí ele vai ficar negativo 

O cabra que inventou isso 

Era um sujeito criativo 

 

Tudo o que conversamos 

Vai facilitar nosso estudo 

Dessa ciência maravilhosa 

Que explica quase tudo 

Estou tão emocionado, 

Já estou ficando mudo 

 

 

 

Mas não esqueça do Pitalim 

Que em meio a tudo isso 

Cresceu e ficou velho 

Com enorme compromisso 

De ver seus filhos estudarem 

Pra não serem submissos 

 

No decorre do tempo 

Vamos de ele precisar 
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Também de seu filho Ciba 

Que é estudioso pra danar 

Vai nos tirar tantas dúvidas 

Que vocês vão se espantar 

 

Por aqui vamos ficando 

Inté uma outra ocasião 

Pra poder aprender física 

Só basta dedicação 

Um abraço do Pitalim, 

Seu amigo do coração. 

 

Cordel em Física: Sistema de Medidas. 

Autores: J. Souza, J. Lima, S. Feitosa. 

FOLHETO 2 Peço licença aos leitores 

Desse pequeno cordel 

Para falar dos fluidos 

Nesse pedaço de papel 

De conceitos fundamentais 

E não joguem ao léu! 

 

Pra começo de conversa 

Vamos saber o que é fluido 

Ele é algo que pode escoar 

Vamos tratá-lo em miúdo 

O bicho é um cabra frouxo  

Se bater de lado vasa tudo 

 

São os gases e os líquidos 

Que compõe esse estudo 

Hidrostática e hidrodinâmica 

Forma a mecânica dos fluidos 

Foi o grego Arquimedes 
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Que começou isso tudo 

 

 

Hidrostática estuda o fluido 

Quando ele está em repouso 

Vai estudar a densidade 

Desse cabra genioso 

A massa específica, a pressão! 

E as manhas desse teimoso 

 

E os vasos comunicantes cabra? 

A gente também vai ver. 

Sem falar nuns princípios 

Que tu vai ter que aprender, 

O de Arquimedes e o de Pascal 

Vou explicar pra você. 

 

E a força de empuxo, homi? 

Rapai, ela é algo fenomenal. 

Explica toda a flutuação, 

Desde o ferro e a pedra até o pau 

Também vai ter a pressão do ar, 

E as aplicações do princípio de Pascal. 

 

 Massa específica e densidade 

São conceitos intrigantes 

Um parece muito com o outro 

Vamos entender num instante. 

Massa específica é razão  

Da massa e volume dominante. 

 

A densidade é relativa 

Ela é as massas divididas 



43 

 

 

De duas substâncias 

Num só volume contidas 

No sistema internacional 

Em Kg/m³ é medida. 

 

Vou falar sobre a pressão 

Que é a força exercida 

Sobre uma determinada área 

Assim ela é bem definida 

Uma força exerce maior pressão 

Quanto menor for a área atingida 

 

Em qualquer recipiente 

Que o fluido esteja contido 

Independente da forma 

Ou do volume medido 

A pressão será dada  

Por um teorema conhecido. 

 

Teorema esse que envolve 

Massa específica, fundura, 

E a gravidade local 

Fazendo dessa mistura 

Um produto, e seu resultado... 

É a pressão variar com a altura 

 

O Estudo dos Fluidos: A Física em Cordel 

Autor: J. Lima. 

 

FOLHETO 3 Pitelim é um matuto 

Que tudo quer intendê 

Pense num cabra danado 

Em tudo quer se meter 
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Botou os filho na escola 

Pra sê doutô quando crescer 

 

Nosso amigo é um caboclo 

Desses bem conversadô 

Sempre quis estudar 

Mas o destino não o ajudou 

Teve de trabaiá na roça 

Foi isso que o educou 

 

Pitelim tem dois menino 

Um grande e outro pequeno 

Que estudava no grupo 

E lá foram aprendeno 

O mais véi e mais astuto 

Com a física foi se meteno 

 

Lá no grupo o professor 

Começou logo a explicar 

Umas tá de Lei de Newton 

Mandou o moleque estudar 

Ele se agarrou aos livros 

E se pois a pesquisar 

 

Quando chegou em casa 

O seu pai tava danado 

Ele tinha caído do burro 

Ficou todo arrebentado 

O bicho empancou de vez 

E pra frente ele foi jogado 

 

Ciba foi se aproximando 

Começou logo a mangar 
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Disse que foi a inércia 

Que fez seu pai avoar 

Pitelim sem entender nada 

Gritou logo, venha cá: 

 

Conte logo essa história 

Já tou ficano é nervoso 

Quem é essa tal de inércia 

Pois tou todo doloroso 

Quero saber porque ela 

Me derrubou do Teimoso 

 

Ciba muito do tranqüilo 

Dando uma de entendido 

Disse, Isso né mulher não! 

Deixe eu contar o moído, 

Aprendi hoje na escola 

As leis dum cabra sabido 

 

O nome dele é Newton 

Um caboclo estudioso 

Estudando a natureza 

Descobriu um fato curioso 

Quando um corpo tá parado 

Só quer ficar em repouso 

 

Esse cabra também mostrou 

Outro ponto interessante 

Para um corpo se movendo 

Num lugar aconchegante 

Se num houver o atrito 

Será nula a força resultante 
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Pitelim foi se animando 

Inté começou a entender 

As ideias que seu filho 

Passou a lhe fornecer 

Até pediu outro exemplo 

Pra nunca mai se esquecer 

 

Ciba muito empolgado 

Um outro exemplo contou: 

Um cabra vinha de oimbo 

E um cochilo ele tirou 

Aí acontece uma freada 

No chão o cabra acordou 

 

A primeira lei de Newton 

Conhecida como inércia 

Foi observando fenômenos 

Em uma de suas peripécias 

Que Newton a desenvolveu 

Inté parece uma conversa 

 

 

Pitelim todo abestalhado 

Com a sabedoria do Ciba 

Começou a bater palma 

Ciba de nariz pra riba 

Disse painho tenha calma 

Que nós só demo a partida 

 

Quem observou tudo isso 

Foi um grande pesquisador 

Que de tanto ele curiar 

Muitas coisas nos deixou 
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Conhecido como Newton 

Nem sei se era doutor 

 

Além de estudar a inércia 

Mais duas leis ele estudou 

Falou da gravitação universal, 

E noutras coisas ele pensou 

Vou explicar mais um pouco 

Esse assunto pro sinhô 

 

Falei apenas o princípio 

Desse assunto mal criado 

Tem até um mói de livro 

Sobre Newton publicado 

A mecânica newtoniana 

Assunto muito estudado 

 

Existe uma segunda lei 

Que né complicada não, 

Ela diz que uma força 

É massa vezes aceleração 

Pra entender o moído 

Vou lhe dar uma explicação 

 

Quando a gente vai num sitio 

Atrás de fruta pra comer 

Joga uma pedra na manga 

E ela começa a descer 

É por causa dessa lei 

Que isso vem a acontecer 

 

Algo puxa ela pra baixo 

Sem ninguém poder notar 
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Por causa da gravidade 

Pense numa força especiá 

Em tudo quanto tem massa 

Essa danada pode atuar 

(...) 

 

Pitelim e as Leis de Newton. 

Autoria: J. Lima, J. Sousa, S. Feitosa 

FOLHETO 4 Pitelim saiu pra feira 

E lá ficou conversando 

Foi comprando os alimentos 

E o tempo se passando 

A sacola ficou pesada 

E o pobre foi se cansando 

 

Se aproximou da escola 

Entrou e foi procurar 

A sala que o seu filho 

Estaria a estudar 

Logo viu o professor 

E se pôs a prosear 

 

“Boa tarde professor 

Como anda a nossa escola? 

Vim buscar meu menino 

Pra me ajudar com a sacola 

Se ele ainda num largou 

Vamo ter uma parola” 

 

“Por aqui tá tudo bem 
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Os meninos dedicados 

Principalmente seu filho 

Um guri muito esforçado 

Se ele continuar assim 

Já sai daqui empregado” 

 

Nessa hora apareceu 

Ciba descendo o batente 

Quando avistou Pitelim 

Ele ficou tão contente 

Mostrou a tarefa e saiu 

Com o velho sorridente 

 

No caminho seu pai falou 

Como o tempo ta mudado 

Que hoje é tudo ligeiro, 

O povo é muito apressado. 

Depois perguntou a Ciba 

Como o som é gerado. 

 

Ciba olhou pra Pitelim 

E disse com atenção 

“O som é uma onda 

O qual possui vibração 

E foi mesmo assunto 

Que vi hoje na lição” 

 

Pra entender essas coisas 

Ouça o que vou dizer 
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A onda é feita de pulsos 

Que pode subir e descer 

Um pulso é uma perturbação 

Ouça bem pra entender 

 

Pitelim num entendeu bem 

O que Ciba quis dizer 

Como o som era uma onda 

Se ele nem pode ver 

Pediu pra Ciba explicar 

Até conseguir entender. 

 

“As ondas se caracterizam 

Como o professor falou: 

Amplitude, intensidade, 

Comprimento sim sinhô. 

Também tem a frequência 

Assunto que me intrigou” 

 

“O professor também disse: 

As ondas levam energia 

Sem carregar matéria 

Seja noite, ou seja, dia” 

Pitelim ficou perdido 

Parecendo um cão sem guia. 

 

Ciba muito empolgado 

Continuo a explicação 

Sobre ondas longitudinais 
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Que seguem a mesma direção 

Falou das ondas transversais 

A qual segue outra noção 

 

Mostrou as ondas mecânicas 

Como a buzina do caminhão 

Que se propaga no ar 

Pra fazer a vibração 

E levar de um lugar pra outro 

A nossa conversação 

 

Aí Pitelim se aproximou 

Quis saber como fazia 

Pro povo poder falar 

Tão longe sem agonia 

Com qualquer lugar do mundo 

A qualquer hora do dia 

 

Essas ondas meu pai 

Viajam pelo espaço 

Sem precisar de matéria 

Sempre no mesmo compasso 

São eletromagnéticas 

Igual do Sol, o mormaço. (...) 

 

Pitelim e o Estudo das Ondas. 

Autoria: J. Lima, J. Sousa, S. Feitosa. 

 

FOLHETO 5 No sítio de Pitelim 

Num tinha iluminação 
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Os menino era tão triste 

No meio da escuridão 

De noite a luz que tinha 

Era aquela do Lampião 

 

Mais Cumpade, aconteceu 

Uma coisa muito engraçada 

Quando lá a luz chegou 

Agitou toda a moçada 

Inté os mais experiente 

Ficaram de cara espantada 

 

Sem saber de onde vinha 

Algo tão encandecente 

Que ao escurecer da noite 

Se acendia de repente 

Nem precisa atear fogo 

Pra ficar tão reluzente 

 

[...] 

 

Pitelim ficou encucado 

Com aquela invenção 

Que vinha lá de longe 

Por dentro da fiação, 

Gritou logo pelo Ciba 

Pra lhe dá uma explicação. 

 

Ciba veio todo posudo 

Mandou o povo se assentar 

Pediu bastante atenção 

Pro mode num se enrolar, 

Pra falar sobre a Energia 
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Essa coisa tão espetacular 

 

“Minha gente eu aprendi 

Que Energia não é criada. 

Desde o começo do mundo 

Ela vem sendo transformada 

Sem poder ser destruída 

Eita cabocla arretada” 

 

“Mai num vão pensano 

Que só tem um tipo não 

Existe na natureza de monte, 

Em tudo quanto é versão 

A Potencial vira Cinética 

Fica Elétrica e liga a televisão” 

 

[...] 

 

Pra entender essa corrente 

Basta pensar numa mangueira 

Onde a água sai escorreno 

Numa grande corredeira 

Mai aqui são os elétrons 

Que agem dessa maneira 

 

Pessoal fique bem “ligado” 

Que o negócio ta pegano 

Pois a corrente que eu falo 

É contínua que nem no cano 

Ou indo pra frente e pra traz 

Seu sentido vai alternando 

 

[...] 
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-Meu pai eu faltei dizer 

Um assuntim pro Sinhô 

-Olhe Ciba o que é que é? 

Por que já num me falo 

Esses aparelho são bom 

Mai essa conta me quebro 

 

Homi num se aperrei não, 

Que a gente vai lhe ajudar 

Pra que no próximo mês 

Nós aprenda a economizar 

Pois a energia é bem cara 

E sem ela nós num pode ficar. 

 

Cada aparelhim desses 

É um caboclo faminto 

Uns come bem pouquim 

Outros come que nem pinto 

Sem parar um só instante 

Tirando a energia do recinto 

 

[...] 

Pitelim e o Fantasma da Eletricidade. 

Autoria: J. Lima, J. Moises, S. Feitosa. 

Fonte: A Física em Cordel (Os folhetos foram transcritos integralmente como idealizados pelos autores). 

 

A experiência com o uso dos folhetos melhorou o aprendizado dos alunos, uma vez 

que a rítmica existente na própria leitura do cordel deixa o conteúdo mais intuitivo, e os 

discentes relataram que a própria capacidade de memorização e a relação do conteúdo com a 

história contada é facilmente absorvida.  

Foi unânime a aceitação do uso deste modelo para o ensino, onde houveram os 

seguintes relatos: “Se houvesse ao menos 2 aulas como essa por mês ou a cada quinze dias, a 
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turma com certeza entenderia melhor o conteúdo, é bem mais fácil de entender do que ficar 

copiando textos no caderno e resolvendo contas que ninguém consegue entender muito bem” 

(aluno do 2º ano); “Eu gostei muito desse novo jeito de aprender, é divertido e eu estou 

conseguindo aprender um conteúdo que tive muita dificuldade, que foi o sistema de medidas e 

forças” (aluno do 1º ano). 

 

 

3.3 METODOLOGIAS ATIVAS VISANDO O ENSINO DE FÍSICA PARA O ENSINO 

MÉDIO 

 

 

As metodologias ativas de aprendizagem são aquelas que procuram estimular o aluno 

a desempenhar um papel ativo no processo de aprendizagem através do seu envolvimento nas 

discussões em sala de aula. Elas possibilitam o desenvolvimento da curiosidade do aluno, 

permitem a participação do mesmo nas aulas e favorecem o desenvolvimento do sentimento 

de engajamento com o grupo (SANTOS, 2015). 

Segundo Mitre (2008), nestes tipos de metodologias o professor deve atuar como um 

facilitador do processo de ensino-aprendizagem, permitindo, incentivando e valorizando a 

participação ativa do aluno. Já em relação ao aluno, este deve assumir um papel ativo no 

processo de aprendizagem, abandonando a postura de um simples receptor de conteúdo. O 

mesmo ainda menciona que estas metodologias ajudam no desenvolvimento da criatividade, 

curiosidade, do pensamento crítico, da prática do trabalho em equipe, cooperação, capacidade 

de argumentação e autonomia do aluno.  

Alguns exemplos de metodologias ativas de aprendizagem são relacionadas por Pinto 

et al. (2012) como, por exemplo: Aprendizagem Cooperativa, Aprendizagem Baseada em 

Problemas (do inglês Problem Based Learning – PBL, onde se encaixa o método de Ensino 

sob Medida – EsM), os métodos de caso, as simulações de situações reais e a Instrução pelos 

Colegas (IpC).  

 

 

3.3.1 Instrução pelos colegas – peer instruction (ipc) 
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O processo pode ser descrito de maneira geral como um método de ensino baseado 

no estudo prévio de materiais disponibilizados pelo professor e apresentação de questões 

conceituais, em sala de aula, para os alunos discutirem entre si. Sua principal meta é 

promover a aprendizagem dos conceitos fundamentais dos conteúdos em estudo através da 

interação entre os estudantes (ARAUJO e MAZUR, 2013). O método foi introduzido por Eric 

Mazur, em 1991, em suas aulas na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, com o 

principal objetivo de fazer com que os alunos se engajassem no processo de aprendizagem e 

compreendam de forma mais significativa os conceitos físicos estudados (OLIVEIRA et al., 

2015). 

O método se desenvolve a partir do seguinte pressuposto: inicia-se a aula com o 

professor fazendo uma breve exposição sobre o primeiro conceito a ser trabalhado naquela 

aula e, logo após, lança uma questão, normalmente de múltipla escolha, denominada de 

“Teste Conceitual”, fazendo com que os alunos pensem a respeito por um curto período de 

tempo (cerca de dois minutos) e votem na alternativa que julgarem correta. Nesta etapa é 

imprescindível que os alunos sejam incentivados a fundamentar individualmente um 

raciocínio, para tentar convencer algum colega que tenha escolhido uma resposta diferente da 

sua (OLIVEIRA et al., 2015). 

De acordo com Araujo e Mazur (2013), este método de ensino exige que o professor 

registre as respostas e as contabilize, sem divulgar aos alunos qual é a resposta correta. Se 

mais de 70% dos alunos votarem na resposta correta, o professor inicia novamente a 

exposição abordando um novo tópico e, posteriormente, aplicando outra questão sobre o novo 

conteúdo. Porém, se o percentual de acertos estiver entre 30 e 70%, o professor então deve 

formar grupos de 3 a 5 alunos de modo que seus integrantes tenham escolhido diferentes 

respostas e pedir que entrem em consenso entre si afim de convencerem o colega sobre a 

resposta correta utilizando as justificativas já elaboradas previamente. Depois que os alunos 

retornarem aos seus lugares, a questão é votada uma segunda vez. Se nesta segunda tentativa a 

quantidade de respostas corretas forem inferiores a 30%, o professor deve explicar novamente 

o tópico e outra questão deve ser proposta, dando reinício ao processo, conforme ilustra a 

Figura 3.1. 
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Figura 3.1: Modelo de funcionamento da metodologia IpC. 

 

Fonte: Araujo e Mazur (2013). 

 

Ao contrário da prática comum de solicitar aos alunos que resolvam problemas, ou 

que se manifestem brevemente a respeito de um determinado tópico, que normalmente 

envolve poucos alunos altamente motivados, o IpC é um processo de questionamento mais 

estruturado, que busca envolver todos os alunos na sala de aula. Essa abordagem fornece aos 

alunos maiores oportunidades de compreender os conceitos, enquanto os professores recebem 

o feedback em tempo hábil para ajudar os alunos nos pontos mais difíceis (OLIVEIRA, 2012). 

Barros et al. (2004) discorrem que a IpC possibilita aos estudantes a terem 

oportunidades de estudarem uns com os outros, articulando verbalmente suas ideias, enquanto 

para Araujo e Mazur (2013) o ponto fundamental desta metodologia é promover um 

engajamento interativo dos alunos através da prática do diálogo e da interação, visando a 

aprendizagem dos conteúdos. 

O IpC vem sendo utilizado em variadas instituições de ensino em vários países e, de 

acordo com Oliveira et al. (2015), os resultados se mostram satisfatórios em relação ao ganho 

de aprendizagem conceitual e a capacidade de resolução de problemas numéricos tradicionais. 

Os mesmos ainda afirmam que o método pode gerar ótimos resultados de aprendizagem, 

porém o índice de estudos que se dedicam a este nível de ensino é baixo se comparado aos 

estudos de aplicação ao ensino superior, conforme é demonstrado por Müller et al. (2017). 

O método IpC é fácil de se usar isoladamente ou usá-lo em conjunto com outros 

métodos. Crouch et al. (2001) menciona que o IpC, quando associado ao Ensino sob Medida 
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(EsM), torna-se uma estratégia de ensino bastante eficiente para se conseguir alcançar uma 

aprendizagem significativa, onde valoriza-se a compreensão dos conceitos físicos, do 

desenvolvimento da capacidade crítica de pensar e da habilidade de se comunicar. 

 

 

3.3.2 Ensino sob medida – Just-in-Time Teaching (EsM) 

 

 

O método de Ensino sob Medida (do inglês Just-in-Time Teaching – JiTT), de 

acordo com Oliveira et al. (2015), foi proposto em 1996 por Novak et al. (1999) com o intuito 

de utilizar a tecnologia para o aperfeiçoamento da aprendizagem de ciências em sala de aula, 

e foi projetado para desenvolver a habilidade de trabalho em grupo entre os alunos, além da 

capacidade de comunicação oral e escrita, concedendo responsabilidades aos alunos por sua 

própria aprendizagem, aumentando a retenção de conhecimento dos conteúdos a longo prazo. 

A principal característica desse método se dá através de tarefas preparatórias para as 

aulas, envolvendo três etapas centradas nos alunos, que são: (i) Tarefas de Leitura (TL) sobre 

conteúdos a serem discutidos em sala de aula, (ii) Discussões em sala de aula sobre as TL, e 

(iii) Atividades em grupo envolvendo os conceitos trabalhados nas TLs e na discussão em sala 

de aula (ARAUJO e MAZUR, 2013). 

De acordo com o método tradicional de ensino, o professor gasta muito tempo em 

sala de aula explicando conceitos simples que o aluno poderia compreender sozinho com 

alguma leitura prévia e, para otimizar o tempo em sala de aula, o EsM prevê a indicação do 

professor, com certa antecedência, um material para estudo pelos alunos, a exemplos: capítulo 

de livro-texto, referências na internet ou material de autoria própria do docente (OLIVEIRA 

et al., 2015).  

Depois do estudo desse material, focado nos tópicos importantes a serem discutidos 

em aula, os alunos devem responder perguntas eletronicamente, em um prazo determinado 

pelo docente, algumas questões conceituais, denominadas de Tarefa de Leitura. O texto 

indicado para a leitura deve, na medida do possível, relacionar os tópicos em estudo com 

atividades de potencial interesse do aluno e/ou que façam parte do seu dia a dia (ARAUJO e 

MAZUR, 2013). 

Os exercícios de aquecimento objetivam promover o raciocínio crítico sobre o texto 

que foi lido, introduzir o que será trabalhado em sala e incentivar os alunos a elaborarem 

argumentações, com suas próprias palavras, para embasar suas respostas. É importante 
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ressaltar que as correções devem ser feitas de acordo com o esforço empenhado na construção 

de uma argumentação coerente, e não em seu grau de correção (ARAUJO e MAZUR, 2013). 

O ponto mais importante é incentivar o aluno a ler o material, responder as questões e se 

preparar para a aula. A avaliação é feita pelo esforço do aluno, motivando-o a se envolver 

nesse método (OLIVEIRA, 2012). Mazur (1997) recomenda a atribuição de 20% da nota 

individual do aluno às submissões das questões propostas nas TLs. 

As respostas dos alunos aos exercícios de aquecimento são um valioso feedback para 

o docente organizar e ajustar sua aula, direcionando-a para as principais dificuldades 

manifestadas pelos alunos. A aula, porém, não é feita de maneira tradicional, ela é composta 

por vários momentos com variadas atividades, como: exercícios com planilhas eletrônicas, 

atividades em minilaboratórios, dentre outros (OLIVEIRA et al., 2015). Ainda durante a aula, 

o professor apresenta alguns trechos das respostas de alunos, sem identificar o autor, 

discutindo os equívocos e reforçando os conceitos, conforme apropriado (OLIVEIRA, 2012). 

O ponto principal para que haja engajamento dos estudantes durante a aula é que haja 

mudança nas atividades que realizam. As exposições orais devem ser curtas e intercaladas 

com outras atividades individuais ou em grupo, como discussões em sala, exercícios de 

fixação ou trabalhos do tipo “mão na massa”, como aqueles realizados nos laboratórios 

didáticos de Física. Isso permite que o aluno renove sua atenção a cada mudança e pratique 

também o uso dos novos conceitos, melhorando sua capacidade de armazenar as informações 

discutidas (ARAUJO e MAZUR, 2013). 

A utilização da tecnologia da internet é um fator favorável ao método EsM. Os 

alunos estão inseridos em um mundo altamente tecnológico e podemos utilizar a habilidade 

que eles possuem em lidar com a tecnologia em favor da educação. O professor pode, por 

exemplo, indicar aos alunos que trabalhem previamente com uma animação ou simulação 

computacional, e as questões da Tarefa de Leitura podem explorar os conhecimentos 

resultantes dessa interação (OLIVEIRA, 2012). 

Alguns pontos são destacados por Oliveira (2012) para que a implementação do 

método seja bem sucedida, que são os seguintes: 

(a) a importância de o docente explicar o método e a maneira como será 

desenvolvida no começo do curso. Isso começa a desenvolver a noção de 

comunidade e ajuda o estudante a apostar na ideia; 

(b) a atenção necessária ao construir as questões de uma Tarefa de Leitura, já que as 

boas questões fazem toda a diferença na maneira como funciona o método. Deve-
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se ter organizado um grupo de objetivos de aprendizagem desejados e criar 

questões para se poder verificação se os objetivos foram atingidos; 

(c) o uso das respostas às Tarefas de Leitura como motivadores para a aula inteira; 

(d) não tabular as Tarefas de Leitura como questões certas ou erradas, pois as 

questões tem o objetivo de que os alunos indiquem seus diferentes estados de 

conhecimento e compreensão. A correção das questões como certas ou erradas 

envia uma mensagem confusa aos alunos, e um “crédito” aos alunos como nível 

de esforço e integridade incentiva os mesmos a fornecerem suas respostas; 

(e) não quebrar o feedback entre o trabalho de fora de sala de aula e as atividades em 

sala de aula. Se o feedback for quebrado, os estudantes perdem seu incentivo para 

se preparar para a aula e colocar seus esforços para articular o que eles fazem e 

não entendem. 

 

 

3.3.3 Combinação dos métodos ensino sob medida e instrução pelos colegas 

 

 

De acordo com Oliveira et al. (2015), estudos mostram que o método IpC 

potencializa o ganho de aprendizagem dos estudantes quando utilizado em conjunto com o 

método EsM, pois o IpC dá oportunidade aos alunos de discutirem conceitos físicos em sala 

de aula, aprendendo uns com os outros, porém, para que esse método seja mais eficaz, os 

alunos precisam ir para a aula compreendendo minimamente alguns conceitos básicos do 

conteúdo. Dessa forma, vários autores (ver Oliveira (2012), Araujo e Mazur (2013) e Oliveira 

et al. (2015)) consideram o método EsM como complemento ideal para o método IpC.  

Com o uso integrado dos dois métodos, o professor conhece previamente os 

principais conflitos ou dificuldades manifestadas pelos alunos a respeito do conteúdo da 

próxima aula por meio da análise das respostas às questões da Tarefa de Leitura, propostas 

pelo método EsM, e utiliza esse conhecimento para preparar miniexposições focadas nessas 

dificuldades (que podem ser identificadas a partir de experiência docente anterior ou pela 

literatura). No início da aula, o professor expõe durante poucos minutos sobre um conceito 

físico que não ficou muito bem compreendido no estudo prévio dos alunos, ou pode optar por 

ler as questões da Tarefa de Leitura e, a partir de então, iniciar sua exposição sobre os 

conceitos envolvidos. Logo após, o professor lança uma questão conceitual de múltipla 
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escolha, proposta pelo método IpC, batizadas de ConceptTest, para que os alunos pensem a 

respeito do assunto e votem na alternativa que julgam ser correta (OLIVEIRA, 2012). 

De maneira resumida, o EsM operacionaliza o levantamento de dúvidas e 

dificuldades dos alunos, permitindo que o professor possa de fato levar em conta o 

conhecimento prévio dos alunos na organização do ensino, altamente facilitadas pelo 

feedback que o professor recebe. O IpC estaria na promoção de interações sociais qualificadas 

entre quem compartilha os significados aceitos pela comunidade científica, o professor, os 

alunos, e os alunos entre si. Os alunos que já conseguiram construir adequadamente seus 

conhecimentos ou estão próximos a isso, auxiliam o professor negociando os significados 

desejados, se expressando de forma natural no diálogo com os colegas, criando uma dinâmica 

de interlocução entre os alunos, que podem revezar no papel de “parceiro mais capaz”, sendo 

efetivamente viável em sala de aula (ARAUJO e MAZUR, 2013). 

A Figura 3.2 mostra uma linha temporal de uma aula criada com a combinação dos 

dois métodos. O professor organiza e envia para os alunos as Tarefas de Leitura que 

precisarão ser respondidas, eletronicamente, em tempo o suficiente para que o professor possa 

coloca-las no planejamento de sua aula. A aula é realizada com miniexposições do professor, 

onde algumas respostas dos alunos às Tarefas de Leitura são discutidas sem a identificação do 

autor, e são propostos alguns Testes Conceituais, onde conforme a percentagem de acertos são 

conduzidas as discussões entre os colegas. 

Figura 3.2: Integração das metodologias EsM e IpC. 
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Fonte: Oliveira et al. (2015). 

 

Uma boa alternativa pode ser intercalar aulas de discussão conceitual usando os 

métodos EsM e IpC, com aulas de resolução de problemas nas quais os alunos trabalhem em 

pequenos grupos (dois a três alunos) e tenham que entregar as soluções ao final. Atividades 

dessa natureza oferecem a vantagem de colocar o aluno no centro do processo educativo, 

permitindo que o professor auxilie na promoção do aprendizado circulando pelos grupos e 

tentando dirimir as dúvidas in loco, ao invés de se valer da ineficaz estratégia de resolver 

problemas no quadro para os alunos assistirem. Na prática, se os alunos não tentarem resolver 

o problema antes, ou seja, não se engajarem de fato na busca de soluções antes de o professor 

mostrar as respostas, o resultado dificilmente será outro senão o desperdício de tempo 

(ARAUJO e MAZUR, 2013). 

 

 

3.3.4 Aplicação para o ensino da escola 28 de novembro 

 

 

A infraestrutura da escola possibilita a realização de aulas experimentais e dinâmicas 

com os alunos, porém não se vê uso destas metodologias mais dinâmicas na implementação 

do aprendizado dos discentes. Cabe então aos professores e a escola como um todo a 

adaptação de métodos dinâmicos, a exemplo do conjunto EsM + IpC, para aumentar a 

eficiência no ensino não somente da disciplina de Física, mas de todas as disciplinas 

estudadas tanto pelo ensino médio como pelo fundamental. 

Além disto, devido a escola contar com laboratório de informática e boa parte dos 

alunos ter acesso a internet, para a implementação do método proposto sugere-se a criação de 

“salas de aulas virtuais”, intituladas como moodles, visando a aplicação efetiva da primeira 

parte da metodologia combinada do EsM + IpC, que são as Tarefas de Leitura, enviadas aos 

alunos. Com a criação destes ambientes virtuais, os alunos terão acesso a todo o material 

disponibilizado pelo docente em sala de aula, que servirão como base para o estudo dos 

alunos para as provas a serem aplicadas sobre o conteúdo. 

As principais ênfases do método têm como base as ideias e preocupações em 

diversos momentos do ensino: 
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1) O entendimento da Física, como uma ciência dinamicamente constituída pelos 

conhecimentos produzidos pelo homem ao longo de sua história e relações com o 

contexto social, econômico e cultural; 

2) A inserção da história da ciência no processo de ensino-aprendizagem visando 

auxiliar no entendimento da evolução dos conceitos físicos e aprimorar a 

construção do conhecimento; 

3) A construção de conhecimento por parte do aluno, mediada pelo professor, por 

meio da interação metodológica experimento-teoria-cotidiano; 

4) A experimentação como uma base importante para a obtenção e atualização de 

informações através de observações e medidas, e na produção de ideias como 

base de apoio no processo de formação; 

5) O desenvolvimento da capacidade de análise e interpretação dos resultados 

experimentais pelo aluno como auxiliares na evolução conceitual e na introdução 

de modelos teóricos e seus significados; 

6) Explicitação dos conhecimentos do aluno pelos questionamentos, analise de 

situações de seu cotidiano e fenômenos físicos reproduzidos em laboratório e a 

valorização de suas formas de pensar no processo ensino-aprendizagem; 

7) A ciência constituída como elemento de apoio ao professor e aluno na construção 

do conhecimento; 

8) O estabelecimento de relações disciplinares e interdisciplinares como forma de 

superar a fragmentação e a linearidade dos conteúdos desenvolvidos e estudados;  

9) A formação de uma postura crítica, reflexiva e participativa frente as 

problemáticas com que o aluno enfrenta em seu meio de atuação. 

Em cada sala de aula temos alunos com níveis de aprendizagens distintas e o 

professor de física deve saber tirar proveito deste fato, procurando fazer com que eles se 

ajudem mutuamente. Agindo desta maneira, ele fará com que, a início, os de maior nível de 

aprendizagem ajudem os outros a construírem seus conhecimentos. Em outros momentos a 

situação se inverterá e, com isso, haverá uma socialização de conhecimentos. Sabe-se que não 

é bem esta a forma em que ocorre o ensino/aprendizagem nos dias de hoje, porém faz-se 

necessário que assim se pense e que esta seja a melhor maneira de o professor conduzir seus 

alunos a um maior nível de conhecimento (SILVERIO, 2001). 

Não há como separar o trabalho em física entre aquilo que é de competência do aluno 

e o que é de competência do professor, uma vez que é essencial, para a aprendizagem, o 
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interesse de ambos no domínio dos conteúdos, na aplicabilidade das formulas e teorias, além 

de uma boa organização (calendário) das aulas práticas de laboratório. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

 

O município rondoniense de Ouro Preto do Oeste, mostrado na Figura 3.1, fica 

distante da capital Porto Velho cerca de 330 km e, de acordo com o Censo Demográfico de 

2010, possuía neste mesmo ano o total de 37.928 habitantes, estimado em 36.035 habitantes 

para o ano de 2019 (IBGE CIDADES, 2019). Atualmente o município conta com 13 escolas 

direcionadas para o ensino infantil, 18 escolas para o ensino fundamental e 5 para o ensino 

médio. Para o ano de 2018 houveram 8.175 matrículas no ensino básico, divididos em: 1.433 

no ensino infantil, 5.664 no ensino fundamental e 1.078 no ensino médio. Para este último 

foram 521 para a primeira série, 348 para a segunda série e 209 para a terceira e última série 

(INEP, 2019).  

A presente pesquisa foi realizada na Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio 28 de Novembro, localizada na parte centro-oeste da cidade (Figura 4.1). Em relação à 

infraestrutura, a mesma possui 19 salas de aulas, laboratórios de informática e ciências, sala 

de recursos multifuncionais para atendimento educacional especializado, adequações 

destinadas à alunos com deficiência e/ou mobilidade reduzida (rampas, banheiros acessíveis, 

entre outros), acesso à internet banda larga, além da infraestrutura básica (INEP, 2019). 
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Figura 4.1: Localização da escola no município. 

Fonte: Google Earth (2019). 

 

 

4.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

O objetivo primário da presente pesquisa foi o de investigar, fazendo uso de um 

questionário, sobre quais são as concepções dos alunos de ensino médio público a respeito da 

disciplina de Física, afim de expor a complexidade que vem a qualificar o ambiente escolar, 

além de poder contribuir para futuros professores de Física no exercício da docência. 
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O instrumento utilizado na coleta das informações foi um questionário aberto e, de 

acordo com Lima (2011), as questões com respostas abertas permitem aos entrevistados 

construir respostas com as suas próprias palavras, permitindo deste modo a liberdade de 

expressão e pode-se também identificar se os entrevistados possuem algum tipo de 

dificuldade em expressar de maneira escrita as suas ideias, organizar suas respostas, além de 

identificar problemas de caligrafia, entre outros. 

Lakatos e Marconi (2003) afirmam que as questões abertas permitem respostas livres 

e possibilitam investigações mais profundas, porém o processo de tabulação, tratamento 

estatístico, interpretação e análise são mais difíceis. Os mesmos ainda afirmam que os 

questionários são vantajosos pelo grande número de dados coletados abrangendo um maior 

número de pessoas simultaneamente, coleta de respostas mais rápidas e precisas, menor 

possibilidade de distorção e maior uniformidade na avaliação, porém são desvantajosos por 

ser impossibilitados de serem aplicados a pessoas analfabetas, dificuldade de compreensão 

por parte dos informantes e a possibilidade da leitura das perguntas influenciarem a escolha 

das respostas. 

As perguntas realizadas aos entrevistados foram as seguintes:  

1. Você gosta de estudar Física? Porquê?; 

2. Você acha o ensino de Física importante na sua grade curricular? Porquê?; 

3. Você nota uma relação entre os conteúdos que aprende em Física, o seu cotidiano 

e as tecnologias? Justifique; 

4. Se você pudesse escolher as disciplinas que quisesse estudar no ensino médio, 

quais você escolheria e quais não escolheria?; 

5. Durante sua vida escolar, você já teve aulas experimentais na disciplina de Física?  

6. Qual a diferença que você vê entre a Física e a Matemática?; 

7. Você sente alguma dificuldade para aprender Física? Qual(is)?; 

8. O professor demonstra saber o conteúdo da disciplina?; 

9. Indique uma sugestão que acredita que possa melhorar o aprendizado de Física. 

A pesquisa foi realizada com 158 alunos, na faixa etária variando de 15 a 20 anos, no 

mês de outubro de 2019, no turno vespertino, para as turmas de 1º, 2º e 3º anos do ensino 

médio. Os dados foram tabulados e analisados no software Excel 2016, da Microsoft, versão 

gratuita. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Aqui é exposta a discussão dos dados obtidos através da análise dos questionários 

aplicados aos alunos, bem como alguns resultados descritos pelos mesmos e observados in 

loco. O questionário teve como objetivo coletar dados que permitissem visualizar a 

familiaridade dos alunos com a disciplina de Física e como eles a veem em seu cotidiano, suas 

dificuldades em relação ao conteúdo abordado em sala de aula, além de indicar possíveis 

falhas no ensino, tanto por parte dos discentes como dos docentes.  

A seleção das classes de cada faixa do ensino médio (1°, 2° e 3° anos) foi feita de 

maneira aleatória dentre todas as turmas dos períodos matutino, vespertino e noturno, 

conforme ilustra o Quadro 5.1. Foram selecionadas turmas do período vespertino por terem o 

mínimo de duas turmas de cada série. Outro fator preponderante na escolha do período 

vespertino foi relacionado ao horário das aulas realizadas no estágio obrigatório, que foram 

durante o período vespertino, para todas as classes. 

 

Quadro 5.1 – Quantitativo de classes para cada série do ensino médio. 

                      SÉRIES 1º ANOS 2º ANOS 3º ANOS 

MATUTINO 2 Classes 2 Classes 1 Classe 

VESPERTINO 5 Classes 3 Classes 2 Classes 

NOTURNO 1 Classe 1 Classe 1 Classe 

Fonte: Autora. 

 

5.1 LEVANTAMENTO DOS QUESTIONÁRIOS 

 

 

A somatória do número de alunos das seis turmas trabalhadas nesta pesquisa 

totalizou 158 pessoas e, destas, 56 não compareceram por motivos não esclarecidos, tendo 

então o quantitativo de 102 questionários respondidos. A distribuição dos questionários 

TURNOS 
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respondidos por classe, bem como o total de alunos da classe e os alunos faltantes estão 

dispostos na Figura 5.1. 

 

Figura 5.1: Quantitativo de alunos amostrados na pesquisa respectivas classes. 

Fonte: Autora. 

 

Observa-se na Figura acima um decaimento do numero de alunos a partir do primeiro 

ano. Batista et al (2009) mencionam que são vários os motivos que conduzem os estudantes a 

abandonarem os estudos, e destaca que normalmente são associados ao desenvolvimento 

psíquico do aluno, além dos fatores de natureza socioeconômica.  

Destaca-se aqui outro fator que pode colaborar para tal resultado, que são os alunos 

que não atingem a média final para serem aprovados e progredirem no ensino médio, os 

chamados repetentes. Ressalta-se aqui que não obteve-se qualquer informação dos 

entrevistados em relação a esta temática. 

Os entrevistados possuem faixas etárias entre os 15 e 20 anos, conforme ilustra a 

Figura 5.2. Através destes dados pode-se inferir que uma pequena quantidade dos alunos é 

repetente, visto a distribuição da idade por classe e tomando como base que a idade “padrão” 

de se terminar os estudos (conjunto dos ensinos infantil, fundamental e médio) é por volta dos 

18 anos. 
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Figura 5.2: Faixa etária dos alunos e média etária dos alunos que responderam os questionários. 

 

Fonte: Autora. 

 

Em relação a primeira questão do questionário, relativa ao gosto pela disciplina de 

Física, 84,85% dos alunos da primeira série afirmaram gostar de física, enquanto 72,73% dos 

alunos da segunda série e 36,36% da terceira série disseram o mesmo. Dentre as afirmações 

dos alunos que gostam, o principal argumento (cerca de 34% das afirmações) para que a 

resposta fosse afirmativa é porque gostam de cálculos. Os resultados obtidos estão mostrados 

na Figura 5.3. 

 

Figura 5.3: Respostas para a questão: “Você gosta de estudar Física? Porquê?”. 

 

Fonte: Autora. 

 

Este resultado foi semelhante ao encontrado por Ricardo e Freire (2007), onde seus 

entrevistados responderam que o principal motivo de gostarem de física é pela presença de 

cálculos. Os autores afirmam que é indispensável o conhecimento de matemática em Física, 

porém a Física não se reduz à matemática e vice-versa, demonstrando que os alunos tiveram 
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acesso a um ensino excessivamente preso a matematização e formulação, conforme 

declaração de um aluno do 2° ano1: “Sim, porque nos ensina várias fórmulas”.  

Outros alunos relacionaram o fato de gostarem de física com o ganho de 

conhecimento, a exemplo desta fala de um aluno do 1º ano: “Sim, porque é uma matéria que 

ajuda a entender as forças mais importantes da Terra e ajuda a ter mais conhecimento”. 

Enquanto para alguns o ganho de conhecimento que a disciplina proporciona é importante, 

para outros a resposta contrária é válida, conforme a fala deste aluno do 3º ano: “Não, porque 

não consigo compreender a matéria e tem muitos cálculos, não sou bom com exatas”.  

Observa-se um aumento do ‘não-gosto’ da disciplina conforme se avança nas séries 

do ensino médio, onde no último ano a resposta negativa foi maior que a positiva, 

evidenciando que os alunos prestes a sair do ensino médio acabam não gostando da disciplina 

pela complexidade e ‘não acham aplicação para sua vida’, como mostram os seguintes relatos 

de alunos do 3° ano: “Não, porque os cálculos são complexos”; “Não, porque não uso em 

minha vida”; Não, pois não tenho vocação e é difícil de compreender”. 

Porém, suas opiniões em relação a importância do aprendizado de física para a vida, 

e se há relação entre os conteúdos aprendidos e o cotidiano, os resultados afirmativos foram 

elevados. Mesmo os alunos que declararam não gostar de física na primeira pergunta 

entendem que a mesma é uma disciplina importante a ser estudada, situação observada 

também por Ricardo e Freire (2007). Os resultados obtidos estão dispostos nas Figuras 5.4 e 

5.5. 

 

Figura 5.4: Respostas para a pergunta: “Você acha que aprender Física é importante para a sua vida? Porquê?”. 

 

Fonte: Autora. 

 

                                                             
1 Todas as respostas dos alunos presentes no trabalho foram transcritas integralmente. 
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Enquanto cerca de 91% dos alunos do 1º ano responderam que o aprendizado de 

Física é importante para suas vidas, esse índice cai para 76,67% no último ano. Grande parte 

das respostas afirmativas (cerca de 60%) para todas as séries envolvem o processo de 

aquisição de conhecimento e seu uso voltado para questões profissionais e para concursos, 

conforme os seguintes relatos: “Sim, pois para a carreira que quero seguir precisa 

(policial)” (aluno do 1º ano); “Sim, irei precisar futuramente ter conhecimentos a mais sobre 

os fenômenos da natureza, é sempre bom” (aluno do 2º ano); “Sim, pois todo conhecimento é 

válido” (aluno do 3º ano). Outrora, as respostas negativas relatam que seu aprendizado é 

‘desnecessário’ ou ‘não pretende se formar em nada que envolva a Física’. 

 

Figura 5.5: Respostas para a pergunta: “Você nota uma relação entre os conteúdos que você aprende em Física e 

o seu cotidiano? Justifique.”. 

 

Fonte: Autora. 

 

A resposta mais citada dos alunos sobre a relação da Física com o seu cotidiano foi 

voltada para a cinemática de veículos e/ou corpos e a ação gravitacional em queda livre. 

Entretanto houveram respostas negativas: “Não, porque eu não acho que meu cotidiano tem 

relação com a Física, a Física aplica a Matemática e eu não gosto de Matemática” (aluno do 

1º ano); “Não, porque não tem nada a ver comigo” (aluno do 2º ano); “Depende, para cursos 

e concursos é necessário” (aluno do 3º ano).  

Quando questionados sobre quais disciplinas gostariam de estudar no ensino médio, 

a Física se destacou no primeiro ano, porém foi perdendo sua prioridade para disciplinas 

como Língua Portuguesa, Geografia e Biologia, esta última sendo predominante nos dois 
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últimos anos. Observa-se que, de certa maneira, a preferência por matérias que envolvam 

matemática ou cálculos diminuem, e o gosto por matérias mais voltadas para a área das 

ciências humanas e biológicas começa a se elevar no segundo ano e no terceiro ano, tornando-

se melhor vistas pelos alunos, conforme explicita a Figura 5.6. 

 

Figura 5.6: Respostas para a pergunta: “Se você pudesse escolher as disciplinas que quisesse estudar no ensino 

médio, quais você escolheria e quais não escolheria?”. 

 

Fonte: Autora. 
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Durante sua vida escolar, a grande maioria dos alunos do primeiro e segundo ano não 

tiveram aulas experimentais em Física conforme ilustra a Figura 5.7, porém 83% dos alunos 

do último ano já realizaram algum tipo de experimentação.  

 

Figura 5.7: Respostas sobre a pergunta: “Durante sua vida escolar, você já teve aulas experimentais na 

disciplina de Física?”. 

 

Fonte: Autora. 

 

A não realização da experimentação está em desacordo com o proposto no PCN+, 

que sugere que estas atividades experimentais devam ser realizadas de maneira a permitir o 

desenvolvimento do aluno, suas competências e habilidades, visando promover o interesse 

dos discentes em indagar, investigar e tirar suas próprias conclusões e ideias, proporcionando 

um maior desenvolvimento cognitivo e trazendo o aluno para a realidade tecnológica da atual 

sociedade (MEC/SEMTEC, 2002). 

Lima (2011) afirma que as aulas em laboratório devem ser incentivadas por todos os 

professores, para que os alunos possam formular hipóteses, analisar variáveis e discutir 

criticamente os possíveis modelos explicativos dos fenômenos observados, além de 

possibilitar a elaboração de novas ideias a partir da vivência proporcionadas por estas 

experimentações e desenvolvendo a capacidade de abstração e aprendizagem do discente. 

A diferença mais mencionada entre a Matemática e a Física pelos alunos é voltada à 

grande quantidade de fórmulas e teorias que a Física possui e o estudo sobre os fenômenos da 

natureza, da cinemática e das leis, enquanto que a Matemática estuda mais a parte numérica e 

realiza mais cálculos e operações simples. 
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Cerca de 36% dos alunos do primeiro ano sentem alguma dificuldade em Física, e 

esse índice se eleva para 53,85% no segundo ano e para 63,3% no terceiro ano, como ilustra a 

Figura 5.8.  

 

Figura 5.8: Respostas sobre a pergunta: “Você tem dificuldades para aprender Física? Qual(is)?”. 

 

Fonte: Autora. 

 

A maior dificuldade encontrada pelos alunos é relacionada aos cálculos matemáticos 

e formulações, resultado semelhante ao encontrado por Lima (2011). O autor discorre que a 

aprendizagem dos conteúdos de Física depende da aprendizagem de matemática do aluno, 

onde observou que seus entrevistados não detinham uma base matemática consistente para 

melhorar o desempenho em Física. 

Porém os alunos responderam, quase em unanimidade, que os professores sabem o 

conteúdo da disciplina, ilustrado na Figura 5.9. A única pessoa que respondeu negativamente 

não trouxe nenhuma justificativa para a devida resposta. 

 

Figura 5.9: Respostas sobre a pergunta: “O professor demonstra saber o conteúdo da disciplina?”. 

0 20 40 60 80 100

1° ANOS

2° ANOS

3° ANOS

(%)

Não Sim



77 

 

 

 

Fonte: Autora. 

Apesar da quase unanimidade sobre o conhecimento do professor, muitas foram as 

sugestões para a melhoria no aprendizado: “Aulas descontraídas e mais interessantes” (aluno 

do 1º ano); “Professores serem mais pacientes e interessados em ensinar, serem menos 

arrogantes pois acabam causando medo nos alunos” (aluno do 2º ano); “Melhores técnicas 

de ensino, para que se entenda mais e mais aulas práticas” (aluno do 3º ano); “Focar na 

dificuldade do aluno e reforçar a aprendizagem de uma forma que seja fácil e divertido 

estudar” (aluno do 3º ano). A principal sugestão dada pelos alunos foi a implementação de 

aulas experimentais. 

Normalmente é atribuído somente ao professor a culpa pela situação do ensino atual, 

porém as sugestões não deixam de evidenciar um cenário comum nas escolas. O que parece 

recorrente pelas sugestões dos alunos é a grande monotonia nas aulas de Física, dado que nas 

outras questões foram obtidas respostas curtas do tipo “sim” e “não”, mas nesta questão eles 

abordaram suas respostas de uma maneira melhor escrita. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O ensino de Física no ensino médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio 28 de Novembro ainda é realizado no modelo tradicional, voltado a intensa 

matematização e formulação algébrica, o que acarreta em desgosto por parte dos estudantes 

em estudar a disciplina. 

As respostas dos alunos, de uma maneira geral, mostram que os alunos limitam seus 

conhecimentos de Física e os conteúdos aprendidos e a relação com seu dia a dia apenas a 

questões de cinemática e mecânica, quando as relações existentes entre estes itens são 

infinitamente superiores e estão presentes em todo momento e em todos os lugares. 

Ainda, pelos fatores mencionados acima, os discentes acabam criando o raciocínio de 

que o estudo de Física é desnecessário, ou, quando respondido que é importante e necessário, 

é voltado apenas para questões profissionais, quando o real entendimento do conteúdo se 

aplica a diversas áreas do conhecimento para a continuação e avanço da ciência, 

desenvolvimento de novas tecnologias, programas para redução de impactos ambientais e 

outros. 

Além disto, a infraestrutura escolar disponível para utilização por parte dos 

professores visando um melhor ensino através de experimentação e informatização não é 

efetivamente utilizada, o que corrobora para que os alunos vejam a disciplina de Física pelo 

viés de conter apenas teorias e cálculos, e não como uma ciência complexa que necessita de 

atividades complementares para solução de dúvidas e estudos de certa maneira mais práticos. 

Salienta-se que a experimentação se constitui como importante ferramenta de auxílio a 

compreensão dos fenômenos estudados nesta faixa de ensino, o que interrompe o ciclo de 

monotonia relatado pelos alunos e visto in loco, item que é amparado pela base didática 

vigente no país e explicitado como facilitador do processo de aprendizagem pelas normativas. 

Desta feita, o modelo de implementação exposto (EsM + IpC) se mostra como uma 

metodologia a ser estudada e implementada não só no ensino médio, mas também no ensino 

fundamental da escola estudada e, considerando as peculiaridades de cada instituição de 

ensino, pode aplicar-se também a realidade das outras escolas de ensino fundamental e médio 

presentes em Ouro Preto do Oeste, com vistas a obtenção de melhores índices de avaliação 

escolar e avaliação individual dos alunos, ressaltando a melhoria esperada no pensamento 

crítico e reflexivo dos mesmos. 
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Além do exposto, o uso da literatura de cordel teve aceitação maior do que o 

esperado, e os próprios alunos declararam entender melhor os conteúdos abordados através do 

uso destes folhetos científicos. Ressalta-se que os alunos devem ter um maior contato não 

apenas com este método de ensino, mas com outros métodos variados e que estimulem seu 

aprendizado, pois mostram entender bem os conteúdos expostos na composição poética, 

porém, o professor deve estar bem informado para preencher possíveis lacunas que possam 

estar presentes nos poemas. 

Espera-se que os docentes façam uso destes instrumentos como meio de aproximação 

entre o aluno, a ciência e a cultura, e assim possam utilizar destas ferramentas auxiliares para 

propagar e popularizar a ciência.  
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