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RESUMO 

 

 

O presente trabalho busca que o ensino de Física assegure formação suficiente, no que se 

refere a esta aprendizagem, para o aluno atuar no mundo em que vive. A proposta deste traz 

através da didática, metodologias que tornem o ensino mais atraente. Ao utilizar nas aulas 

diversos recursos metodológicos, articulados ao livro didático, para o ensino de conceitos 

físicos. É apresentada a proposta de inserção de tecnologias e experimentos com material de 

baixo custo no ensino de ciências, observando que não basta incluí-los apenas, mas o 

professor deve ter uma formação continuada que garanta a correta utilização destes recursos. 

Ao implementar essas metodologias, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Altamir Billy Soares localizada na cidade de Urupá, Rondônia, percebe-se que os alunos que 

participaram da aula exploraram as situações vinculadas as suas experiências cotidianas, 

utilizando a internet e a associação de resistores, observando a utilidade dos conceitos de 

Física e despertando os interesse deles por essa disciplina.   

 

Palavras-chave: ensino, didática, metodologias, cotidiano, tecnologias e experimentos. 
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ABSTRACT 

 

 

This study aims to ensure the teaching of physical training sufficient in relation to this 

learning to the student work in the world you live. The purpose of this brings through didactic 

methods to make teaching more attractive to use in class several methodological resources, 

linked to the textbook for teaching physics concepts. It presented the proposal to list 

technologies and experiments with low-cost material in science education, noting that it is not 

enough just to include them, but the teacher must have a continuous training to ensure the 

correct use of these resources. By implementing these methods, the State School for 

elementary and high school Altamir Billy Smith in the city of Urupá, Rondônia, we find that 

students who participated in the class explored the situations related to their everyday 

experiences, using the internet and the combination of resistors , noting the usefulness of 

concepts of physics and awakening their interest in this discipline. 

 

Keywords: education, teaching, methodologies, everyday, technologies and experiments. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Este busca oferecer aos docentes instrumentos para uma análise e reflexão das práticas 

e dos saberes escolares e proporcionar aos discentes metodologias de ensino-aprendizagem 

que tornem o ensino de Física atraente. 

Através desses instrumentos o conhecimento científico, após ser entendido pelo 

educador, pode ser transmitido aos alunos, de tal forma que compreendam e passam a possuir 

explicações para as coisas e os fatos, contribuindo para a atuação no mundo em que vivemos. 

Considerando a importância da utilização da didática no ensino de Física, no 

pressuposto que não basta ter o conhecimento, mas é preciso também saber transmiti-lo. O 

texto traz apreços quanto à formação, aperfeiçoamento e desempenho dos professores para 

que ocorra uma melhor prática da docência, e conseqüentemente um melhor ensino-

aprendizagem de Física. 

Para esse ensino-aprendizagem ocorrer de maneira mais satisfatória é exposto a 

importância do correto uso de recursos metodológicos, onde o livro didático, ao ser utilizado 

para nortear as atividades desenvolvidas em laboratório, na ausência dele, ou em conjunto 

com ele, a realização de experimentos virtuais através da internet e os experimentos com 

material de baixo custo, nas explicações de conceitos físicos, ao ser relacionado aos fatos 

cotidianos poderá promover a potencialização do aprendizado. 

Neste foi utilizado o método indutivo, do efeito para a causa, para conhecer a causa de 

o ensino-aprendizagem de Física não ser considerado interessante, a partir de uma pesquisa 

exploratória, onde os responsáveis, os docentes e os discentes da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Altamir Billy Soares responderam a um questionário. 

Baseando na maneira em que é realizado o ensino de Física na instituição supracitada, 

no que os discentes esperam aprender  na disciplina de Física,  assim como as considerações 

sobre o que pode ser realizado pela instituição ou pelo professor, para melhoria do 

aprendizado dos alunos sobre o conteúdo dessa disciplina. 
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A partir deste questionário foram trabalhadas as idéias dos alunos, e analisando 

alguma destas respostas foi lecionada uma aula, há duas turmas do 3º ano do Ensino Médio 

sobre eletrodinâmica, de maneira que demonstrasse a presença da Física no cotidiano e que 

utilizasse a internet e os experimentos como metodologia para o ensino-aprendizagem, 

proporcionando a resposta dos alunos a mais um questionário, tornando possível avaliar se 

ocorreram melhorias na aprendizagem desta disciplina. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

No Editorial intitulado: Ensino de Física: Reflexões (2005; p. 311) descrevem que: 

 

Com este título foi realizado nos dias 11 e 12 de agosto do presente ano na 

Universidade de Brasília um encontro de físicos, educadores e representantes do 

governo para discutir a presente situação da educação científica no país, com foco 

no ensino de Física. O encontro foi promovido pelo MEC e SBF. Diversos 

problemas que afligem tanto a comunidade científica quanto o governo foram 

abordados em quatro mesas redondas cujos temas foram à formação de professores, 

a divulgação científica, a interdisciplinaridade e a educação à distância. De uma 

forma geral, esses quatro temas cobrem as discussões da pesquisa, do ensino e da 

popularização da Física. 

Neste evento diferentes atores do cenário nacional de educação em Física 

puderam relatar suas realidades, apontar de ciências e acertos e discutir possíveis 

mudanças. A “mesa de formação de professores” foi coordenada por Deise Miranda 

Vianna, secretária de ensino da SBF, tendo como debatedores Lucia Helena Lodi, do 

Departamento de Políticas de Ensino Médio do MEC, Oto Néri Borges (Coltec-

UFMG), Susana de Sousa Barros (UFRJ) e Celso P. Melo (UFPE). Houve consenso 

entre os participantes da mesa quanto na grave crise no ensino de Física no Brasil 

que envolve, entre outros fatores, a formação de professores tanto na formação 

inicial quanto na formação continuada. A necessidade da modernização curricular 

para um ensino de qualidade bem como a pouca atenção dada aos resultados das 

pesquisas no modelo de formação profissional foram destacadas pelos debatedores. 

Foram realçadas sobre maneira a de ciência crônica de professores de Ensino Médio 

na área de Física e a questão da ociosidade do sistema tendo em vista a grande 

evasão nos cursos de Física. O sério risco de o país passar a ser um exportador de 

talentos foi aventado por Celso Melo. 

 

 A formação de professores tanto inicial quanto continuada reflete no Ensino e 

Aprendizagem de Física, onde tendo eles uma boa formação profissional e participando 

sempre de cursos, contribuirá com o resultado de um excelente aprendizado, além do que esta 

formação o habilitará a desenvolver metodologias que contribuem para a aprendizagem. 

Bizzo (2001; p. 13), descreve como é indispensável o conhecimento científico, citando 

um acidente, trágico e extremo, ocorrido em setembro de 1987, em Goiânia (GO), onde um 

aparelho de radioterapia abandonado foi levado por dois catadores de papel para ser revendido 

a um ferro-velho. Continha um elemento radioativo (césio-137), que ao ter seu núcleo 

desintegrado emite partículas de alta energia que destroem partes do material genético das 

células. O cilindro que continha esse elemento foi violado, o brilho azulado do pó de cloreto 



 14 

de césio chamou a atenção, o dono do ferro-velho o levou para casa, distribui o pó para 

parentes e amigos e guardou o restante, em um armário. Alguns dias depois sua esposa o 

colocou dentro de um saco plástico e o levou, de ônibus, a um Centro de Vigilância Sanitária, 

o acidente causou quatro mortes no espaço de trinta dias, inclusive de uma criança que 

espalhou o pó pelo corpo, e também, o ingeriu. Se conhecessem os danos que causariam, 

talvez não tivessem praticado tal ato. 

 

 

2.1. DIDÁTICA 

 

 

A compreensão desse processo de didática poderia auxiliar a encontrar novas formas 

de transformar conteúdos científicos e tecnológicos em saberes escolares, ou mesmo, de rever 

a forma como são apresentados os conteúdos disciplinares atuais. 

De acordo com Martins (1990; p. 57), Comenius, em sua obra Didática Magna, 

definiu, em 1657, didática como a “arte de ensinar”, ensino, para alguns, é a mera transmissão 

de conhecimentos, ou seja, instrução, já para outros ao educar estamos realizando a formação 

intelectual e moral, a formação do homem.  

Essa “arte de ensinar” deve constituir uma atitude, um determinado modo de análise 

dos fenômenos do ensino que busca realizar uma abordagem racional sobre práticas 

pedagógicas, interessando tanto pelos alunos quanto pelo saber, sendo que além dessa análise 

busque a prática que torne o saber acessível a todos. 

De acordo com Leal (2010; p. 5), ao refletir sobre o descrito por Kesller (2007, p. 6): 

 

O processo de transposição didática envolve três tipos de saberes: o “saber 

sábio” (o saber de referência ou saber científico), o “saber a ensinar” e o “saber 

ensinado”, e “está submetido a uma série de influências e regras, tais como”: 

 A especificidade da área em questão que define determinadas formas 

de aprendizagem; 

 O conhecimento acerca do grupo ao qual a transposição destina. Isso 

engloba o conhecimento da bagagem cultural do aluno, seus conhecimentos prévios, 

expectativas e dificuldades; 

 A seleção e organização do conteúdo considerando obstáculos 

epistemológicos normalmente evidenciados pelos alunos; 

 Distribuição do tempo: estabelecimento de uma seqüência que 

privilegia o tempo de aprendizagem em detrimento do tempo didático. 
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Na prática do ensino devem se integrar a didática ao utilizá-la numa reflexão mais 

geral a respeito das aprendizagens em ciências, dando conta da lógica dos saberes físicos, o 

saber sábio conhecidos pelos cientistas, que torne acessível aos acadêmicos durante a sua 

formação ao ser traduzido em atos pedagógicos numa intenção educativa, saber ensinar, onde 

o docente deve contextualizar as ferramentas que lhe propõe a utilização da didática em 

função das condições de suas práticas educativas que propiciará ao educando melhor 

aprendizagem, saber ensinado. 

Para Maia e Scheibel (2006; p. 8): 

 

É necessário pensar a Didática para além de uma simples renovação nas 

formas de ensinar e aprender. O desafio não reside somente no surgimento ou 

criação de novos procedimentos de ensino, ou em mais uma forma de facilitar o 

trabalho do educador e a aprendizagem do educando. Mais do que isso, a Didática 

tem como compromisso buscar práticas pedagógicas que promovam um ensino 

realmente eficiente, com significado e sentido para os educandos, e que contribuam 

para a transformação social. 

 

Ao ter significado e sentido para os educandos contribuirá para transformação social, 

para a atuação deste na sociedade, ao aplicar o saber ensinado pelo professor, Astolfi (1990; 

p.15), conceitua que: 

 

A reflexão epistemológica propõe-se um exame da estrutura do saber 

ensinado: quais são os principais conceitos que funcionam na disciplina, quais 

relações unem esses conceitos (qual é então o status numa disciplina dada da noção 

de lei, de teoria) quais retificações sucessivas de sentido se produzem numa história 

desses conceitos (quais obstáculos foram levantados em sua estrutura). Esta 

epistemologia escolar deveria permitir inferir conseqüências didáticas. 

 

Esta reflexão epistemológica, estudo crítico do conhecimento científico em seus vários 

ramos, que se interessa pelos métodos, princípios e conclusões de uma ciência ao questionar 

sobre o que é um conceito científico, inferindo conseqüências didáticas, ações que nos levam 

a pensar as leis e as teorias e como elas devem ser ensinadas e aprendidas. 

Para Martins (1990; p. 136), “a ação pedagógica do educador deverá ser direcionada 

no sentido de subsidiar os educandos de uma visão crítica da realidade”. 

O conhecimento físico se torna um conhecimento escolar, sendo que quando o físico 

trata de um assunto com outro físico, a maneira deve ser diferente de quando esse físico se 

dirige a não especialistas, como a comunidade escolar, essa reformulação de sistemas teórico-
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conceituais e representacionais desta disciplina deve ser visualizada e aplicada de modo que 

seja compreendida, subsidiando os educandos na compreensão da realidade. 

Podemos exemplificar utilizando um esquema mais detalhado, baseado em Leal 

(2010; p. 6), onde: 

 

[...] O saber científico (artigos de revistas especializadas, trabalhos 

apresentados em congressos, livros) torna-se um saber a ensinar (propostas 

curriculares de livros) e se transforma num saber ensinado (o resultado do uso de 

materiais de ensino e da ação do professor dentro da sala de aula). 

 

Nas orientações curriculares do Ensino Médio, é descrito que no início da relação 

didática, o professor precisa identificar meios de fazer emergir os conhecimentos extraídos 

desse saber que os alunos mobilizam para responder a determinadas situações, buscando que 

o aluno mobilize seus conhecimentos em contexto distintos daquele que aprendeu, para poder 

se relacionar com o mundo. Num tempo posterior, a escola e o professor saem de cena, e 

espera-se que o aluno continue a manter uma relação independente com os saberes escolares 

construído. 

 

 

2.2. LEI Nº 9.394, OS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS E AS 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM FÍSICA 

 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, que direciona o ensino em todos os 

níveis, salienta que o Ensino Médio é também progressiva extensão da obrigatoriedade e 

gratuidade, entre outros, como o atendimento educacional especializado gratuito aos 

educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular, além do acesso aos 

níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de 

cada um, além da oferta no período noturno regular e da adequação às condições do 

educando. 

Em seu artigo 35, a lei nº 9.394 define que, o Ensino Médio, etapa final da educação 

básica, com duração mínima de três anos, tem como finalidades: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino 

Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
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II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e 

o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV - compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

A referida lei estabelece em seu artigo 36, diretrizes, que entre outras, devem ser 

observadas no currículo do Ensino Médio. De acordo com Maia e Scheibel (2006; p. 115), 

citando Gordon, “A palavra currículo deriva do Latim curriculum (originado do verbo latino 

currere, que significa correr) e refere-se ao curso, à rota, ao caminho da vida ou das atividades 

de uma pessoa ou de grupo de pessoas”. 

No caput deste artigo o currículo do Ensino Médio, entre outras diretrizes: 

I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, 

das letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a 

língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da 

cidadania; 

II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos 

estudantes. 

Prossegue afirmando que o Ensino Médio, atendida a formação geral do educando, 

poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas, onde a preparação geral para o 

trabalho e, facultativamente, a habilitação profissional poderá ser desenvolvida nos próprios 

estabelecimentos de Ensino Médio ou em cooperação com instituições especializadas em 

educação profissional. 

A presença do conhecimento de Física na escola média ganhou um novo sentido a 

partir das diretrizes apresentadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 

Trata-se de construir uma visão da Física voltada para a formação de um cidadão 

contemporâneo, atuante e solidário, com instrumentos para compreender, intervir e participar 

na realidade. 

Nesse sentido, mesmo os jovens que, após a conclusão do Ensino Médio, não venham 

a ter mais qualquer contato escolar com o conhecimento em Física, em outras instâncias 

profissionais ou universitárias, ainda terá adquirido a formação necessária para compreender e 

participar do mundo em que vivem. 
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A Física deve apresentar-se, portanto, como 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. 

Isso implica, também, a introdução à linguagem própria da Física, que faz uso de 

conceitos e terminologia bem definidos, além de suas formas de expressão que envolve, 

muitas vezes, tabelas, gráficos ou relações matemáticas. Ao mesmo tempo, a Física deve vir a 

ser reconhecida como um processo cuja construção ocorreu ao longo da história da 

humanidade, impregnada de contribuições culturais, econômicas e sociais, que vem 

resultando no desenvolvimento de diferentes tecnologias e, por sua vez, por elas sendo 

impulsionado. 

No entanto, as competências para lidar com o mundo físico não têm qualquer 

significado quando trabalhadas de forma isolada. Competências em Física para a vida se 

constroem em um presente contextualizado, em articulação com competências de outras áreas, 

impregnadas de outros conhecimentos. Elas passam a ganhar sentido somente quando 

colocadas lado a lado e, de forma integrada, com as demais competências desejadas para a 

realidade desses jovens. Em outras palavras, a realidade educacional e os projetos 

pedagógicos das escolas, que expressam os objetivos formativos mais amplos a serem 

alcançados, é que devem direcionar o trabalho de construção do conhecimento físico a ser 

empreendido. 

A seleção do conhecimento de Física tem sido feita, tradicionalmente, em termos de 

conceitos considerados centrais em áreas de fenômenos de natureza Física diferentes, 

delimitando os conteúdos de Mecânica, Termologia, Ótica e Eletromagnetismo a serem 

abordados. Isso resulta, quase sempre, em uma seleção tal que os índices dos livros didáticos 

de Ensino Médio se tornam, na verdade, uma versão abreviada daqueles utilizados nos cursos 

de Física básica do ensino superior, ou uma versão um pouco mais estendida dos que vinham 

sendo utilizados na oitava série do Ensino Fundamental. 

Os jovens devem adquirir competências para lidar com as situações que vivenciam, ou 

que vivenciarão no futuro, muitas delas novas e inéditas. Nada mais natural, portanto, que 

substituir a preocupação central com os conteúdos por uma identificação das competências 

que, se imagina, eles terão necessidade de adquirir em seu processo de escolaridade média. 

Ao desenvolver as competências e habilidades a serem desenvolvidas em Física, em 

sua representação e comunicação, devemos levar os alunos a compreender enunciados que 

envolvam códigos e símbolos físicos, além de compreender manuais de instalação e utilização 
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de aparelhos, utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas gráficas para a 

expressão do saber físico. Ser capazes de discriminar e traduzir as linguagens matemática e 

discursiva, expressando corretamente utilizando a linguagem Física adequada e elementos de 

sua representação simbólica, apresentar de forma clara e objetiva o conhecimento apreendido, 

através de tal linguagem, conhecer fontes de informações e formas de obter informações 

relevantes, sabendo interpretar notícias científicas e elaborar sínteses ou esquemas 

estruturados dos temas físicos trabalhados. 

Ao desenvolver a investigação e compreensão os educandos devem desenvolver a 

capacidade de investigação Física, classificar, organizar, sistematizar e identificar 

regularidades, observar, estimar ordens de grandeza, compreender o conceito de medir, fazer 

hipóteses, testar, conhecer e utilizar conceitos físicos. Relacionar grandezas, quantificar, 

identificar parâmetros relevantes. Compreender e utilizar leis e teorias Físicas, compreender a 

Física presente no mundo vivencial, nos equipamentos e nos procedimentos tecnológicos, 

descobrir “como funcionam” os aparelhos, construir e investigar situações-problema, 

identificar a situação física, utilizar modelos físicos, generalizar de uma a outra situação, 

avaliar, analisar previsões, além de articular o conhecimento físico com conhecimentos de 

outras áreas do saber científico. 

Numa contextualização sócio-cultural, é importante reconhecer a Física enquanto 

construção humana, aspectos de sua história e relações com o contexto cultural, social, 

político e econômico, reconhecer o papel da Física no sistema produtivo, compreendendo a 

evolução dos meios tecnológicos e sua relação dinâmica com a evolução do conhecimento 

científico, dimensionar a capacidade crescente do homem propiciada pela tecnologia, 

estabelecer relações entre o conhecimento físico e outras formas de expressão da cultura 

humana e ser capazes de emitir juízos de valor em relação a situações sociais que envolvam 

aspectos físicos e/ou tecnológicos relevantes. 

O currículo, enquanto instrumentação da cidadania democrática deve contemplar 

conteúdos e estratégias de aprendizagem que capacitem o ser humano para a realização de 

atividades nos três domínios da ação humana: a vida em sociedade, a atividade produtiva e a 

experiência subjetiva, visando à integração de homens e mulheres no tríplice universo das 

relações políticas, do trabalho e da simbolização subjetiva.  

A aprendizagem das Ciências da Natureza, qualitativamente distinta daquela realizada 

no Ensino Fundamental, deve contemplar formas de apropriação e construção de sistemas de 

pensamento mais abstratos, que as trate, como processo cumulativo de saber e de ruptura de 

consensos e pressupostos metodológicos. A aprendizagem de concepções científicas 
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atualizadas do mundo físico e natural e o desenvolvimento de estratégias de trabalho 

centradas na solução de problemas é finalidade da área, de forma a aproximar o educando do 

trabalho de investigação científica e tecnológica, como atividades institucionalizadas de 

produção de conhecimentos, bens e serviços. 

As ciências, assim como as tecnologias, são construções humanas situadas 

historicamente e que os objetos de estudo por elas construídos e os discursos por elas 

elaborados não se confundem com o mundo físico e natural, embora ele seja referido nesses 

discursos. Importa ainda compreender que, apesar de o mundo ser o mesmo, os objetos de 

estudo são diferentes, enquanto construídos do conhecimento gerado pelas ciências através de 

leis próprias, as quais devem ser apropriadas e situadas em uma gramática interna a cada 

ciência. E, ainda, cabe compreender os princípios científicos presentes nas tecnologias, 

associando aos problemas que se propõe solucionar e resolver os problemas de forma 

contextualizada, aplicando aqueles princípios científicos a situações reais ou simuladas. 

A aprendizagem na área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, 

indicam a compreensão e a utilização dos conhecimentos científicos, para explicar o 

funcionamento do mundo, bem como planejar, executar e avaliar as ações de intervenção na 

realidade. Sendo necessária a adoção de metodologias de ensino e avaliação que estimulem a 

iniciativa dos estudantes, objetivando, entre outros o domínio dos princípios científicos e 

tecnológicos que presidem a produção moderna. 

Habilidades e competências concretizam-se em atos, artifícios, contextos, 

conhecimentos que envolva determinada visão sobre os fatos que ocorrem no ensino-

aprendizagem de Física, podendo esta ser adaptada a realidade, admitindo feitios diferentes 

em cada evento. 

Os critérios que orientam a ação pedagógica deixam, portanto, de tomar como 

referência primeira “o que ensinar de Física”, passando a centrar-se sobre o “para que ensinar 

Física”, explicitando a preocupação em atribuir ao conhecimento um significado no momento 

mesmo de seu aprendizado. Quando “o que ensinar” é definido pela lógica da Física, corre-se 

o risco de apresentar algo abstrato e distante da realidade, quase sempre supondo 

implicitamente que se esteja preparando o jovem para uma etapa posterior: assim, a 

cinemática, por exemplo, é indispensável para a compreensão da dinâmica, da mesma forma 

que a eletrostática o é para o eletromagnetismo. Ao contrário, quando se toma como 

referência o “para que” ensinar Física, supõe-se que se esteja preparando o jovem para ser 

capaz de lidar com situações reais, crises de energia, problemas ambientais, manuais de 

aparelhos, concepções de universo, exames médicos, notícias de jornal, e assim por diante. 
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No livro Mediação Pedagógica, de acordo com Weigers, Dacorso, Barboza e 

Haracemiv (2009; p. 11): 

 

Uma física em que o educando possa perceber seu significado no momento 

em que aprende e não num momento posterior ao aprendizado, sendo então 

imprescindível considerar alguns fatos, como o mundo vivencial dos educandos, sua 

realidade próxima ou distante, os objetos e fenômenos com que eles efetivamente 

lidam, ou até os problemas e indagações que movem sua curiosidade. 

Uma Física que instiga educandos e educadores a acompanhar as notícias 

científicas, orientando-os para a identificação sobre o assunto que está sendo tratado 

e promovendo meios para a interpretação de seus significados. Como por exemplos 

de informações que aparecem em jornais e programas de televisão, divulgadas na 

internet e outros meios, e que certamente podem ser trabalhadas em sala de aula, 

podem ser citados: notícia de uma missão espacial, uma possível colisão de um 

asteróide com a Terra, um novo método para extrair água do subsolo, uma nova 

técnica de diagnóstico médico envolvendo princípios físicos, o desenvolvimento da 

comunicação via satélite, a telefonia celular, entre outros. 

Uma Física que discute sobre a fabricação das bombas atômicas e a 

construção de usinas nucleares, assim como reconhecer a presença de alguns 

elementos dessa ciência em obras literárias, cênicas e artísticas denota 

conhecimentos de dimensões históricas e sociais. Essa percepção do saber físico 

como construção humana constitui-se em condição necessária, mesmo que não 

suficiente, para que se promova a consciência de uma responsabilidade social. 

 

Nas orientações curriculares para o Ensino Médio é descrito que a Física deve ser 

ensinado como aquisição de cultura, mas também como possibilidade de compreensão do 

mundo, com base nas perguntas: Por que ensinar Física? E para quem ensinar Física? 

Quando o ensino é voltado à preparação para os exames de vestibulares, é simples 

responder à primeira pergunta: porque é cobrado no vestibular! Outra possível resposta seria: 

porque estamos imersos em um mundo cercado de aparatos tecnológicos. Mas essa resposta 

também é limitada, uma vez que a Física atualmente ensinada na escola, via de regra, não 

daria condições para compreendermos as tecnologias. Seria então necessário ensinar Física 

para entendermos as coisas que nos cercam? 

E quem se pretende formar com o ensino da Física? Partimos da premissa de que no 

Ensino Médio não se pretende formar físicos. O ensino dessa disciplina destina-se 

principalmente àqueles que não serão físicos e terão na escola uma das poucas oportunidades 

de acesso formal a esse conhecimento. Há de se reconhecer, então, dois aspectos do ensino da 

Física na escola: a Física como cultura e como possibilidade de compreensão do mundo. 
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2.3. ENSINO E APRENDIZAGEM DE FÍSICA 

 

 

Para Bejarano e Carvalho (2004; p. 173), em seu artigo “A História de Eli. Um 

professor de Física no início de carreira”, [...] “ensinar é tudo aquilo que o professor faz como 

o objetivo de passar o conteúdo [...] e [...] aprender é dominar o conceito e conseguir 

manipulá-lo”.  

Ao ensinar, o professor busca domínio do conteúdo não apenas do programa da 

disciplina, mas de uma visão mais geral, sendo ela como um mosaico, constituindo por 

conceitos ligados uns aos outros, ele então necessitará de ferramentas diversas que se apóiam 

na reflexão didática, para transmitir dinamicamente este conteúdo levando o educando a 

manipulá-lo mais facilmente.  

De acordo com Bizzo (2001; p. 122), “ensinar é acreditar em sua capacidade de poder 

sempre ajudar o outro a se apropriar do saber”. 

O esforço dos estudantes não deve ser canalizado unicamente para apresentar o 

resultado esperado pelo professor, mas para desvendar os significados presentes naquele 

conhecimento, que depende da relação do professor-aluno. 

Para Martins (1990; p. 153), “na atividade educacional processa-se uma interação 

entre o professor que ensina e o aluno, que aprende”. Esta interação ocorre através da 

comunicação – unilateral (professor aos alunos), bilateral (professor com os alunos) e 

multilateral (entre alunos e professores). Reais oportunidades de aprendizagem implicam 

troca de idéias, conversa e trabalho cooperativo. 

Na educação bancária ocorre: transmissão do conhecimento e da experiência do 

professor “enlatados”, eles esperam que os alunos absorvam o conteúdo sem modificações e o 

reproduzam fielmente nas provas, o aluno está sendo passivo, na educação libertadora uma 

pessoa só conhece bem algo quando o transforma, sendo a transformação necessária, pois o 

ensino deve buscar desenvolver destrezas, conhecimentos ou habilidades intelectuais, atitudes 

e valores, únicos de cada ser humano. 

Tornando esse aprendizado interativo e ativo, onde os alunos devem alcançar o 

aprendizado ao participar da aula, construir seu conhecimento ao utilizar linhas de 

argumentação e instrumentos de verificação de contradições, sendo desafiado a demonstrar 

sua opinião, criando idéias e práticas. 

As aulas de ciências podem contribuir não apenas para que os alunos adquiram novas 

experiências, mas para que possam também organizá-las, construindo conceitos. Experiências 
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são provocadas pela exposição de situações e obtidas por meio de atividades de ensino-

aprendizagem, a instrumentação dessas atividades é a tarefa do professor como ensinante, 

tornando mediador de todo ensino eficiente incluindo o ensino dos melhores modos de 

reconstruir aquilo que foi teorizado, procurando o envolvimento ativo dos alunos num 

processo de modelagem, instrução, conhecimentos ou habilidades, fazer que o outro saiba 

demonstrar o que aprendeu. 

Bordenave e Pereira (1977; p. 68): 

 

Não há um método bom para todos. Como a dinâmica interna de cada aluno 

é diferente da dos demais, uns encontram desafio e satisfação onde outros acham 

aborrecimento e frustração. Por sua vez, cada professor é um ser humano com 

crenças e emoções diversas. 

 

Estimulados por seu entusiasmo para contagiar seus alunos com o amor a sua 

disciplina, o professor deve encontrar maneiras próprias de comunicar e ensinar, assim como 

conhecer a dinâmica interna de cada aluno levando-os a se apropriarem do conhecimento. 

De acordo com Bizzo (2001; p. 25): 

 

O conhecimento científico busca afirmações generalizáveis, que possam ser 

aplicadas a diferentes situações. Quando um físico descreve a trajetória de um 

móvel, ele pode tanto ser um tatuzinho de jardim como uma sonda interplanetária. 

 

O ensino de Física leva o educando a conhecer o ambiente que o cerca e comprovar o 

porquê ocorre cada fato, ao estudar a matéria em movimento, enriquecendo os seus 

conhecimentos a respeito da natureza. 

Para Martins (1990; p. 26) “A educação é um processo de ação e, como tal, é capaz de 

produzir mudanças comportamentais no educando, ou seja, aprendizagem”. 

A teoria de Ausubel, citado por Martins (1990; p. 69), “tem como princípio a 

aquisição e a retenção de conhecimentos estruturados de forma lógica ou que são passíveis de 

ser aprendidos de forma significativa”. 

Esta estruturação de conhecimento pode ser baseada na utilização do conhecimento 

preexistente para o desenvolvimento de novos conceitos.  
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Moreira (2006; p. 15), define que: 

 

O conceito central da teoria de Ausubel é o de aprendizagem significativa, 

um processo pelo qual uma nova informação se relaciona, de maneira substantiva 

(não literal) e não arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do 

indivíduo. Nesse processo a nova informação interage com uma estrutura de 

conhecimento específica, a qual Ausubel chama de “conceito subsunçor” ou, 

simplesmente “subsunçor”, existente na estrutura cognitiva de quem aprende. 

 

O “subsunçor” é um conceito, uma idéia, uma proposição já existente na estrutura 

cognitiva, capaz de servir de “ancoradouro” a uma nova informação de modo que ela adquira, 

assim, significado para o indivíduo, isto é, que ele tenha condições de atribuir significados a 

essa informação, apropriando de uma idéia que desenvolve significativamente novas idéias. 

 A aprendizagem significativa faz-se mediante a relação entre o conteúdo a ser 

ensinado e os conhecimentos já existentes na estrutura mental do educando. É, pois, uma 

aprendizagem que se realiza intencionalmente com certo objetivo ou tem como meta algum 

critério em que o educando dá sentido ao conteúdo que aprende. O professor para tornar 

receptivo o que irá ensinar estabelece os conteúdos e a estrutura do material a ser ensinado, 

levando o aluno a uma aprendizagem mais rápida, pois os conteúdos organizados 

intencionalmente despertam o interesse dos mesmos para participar ativamente e não 

passivamente do processo. Quando o aluno já possui em sua estrutura cognitiva conceitos 

relevantes, pode ocorrer uma aprendizagem significativa, a nova informação é assimilada por 

um subsunçor que cresce e se modificam, esses são formados através da experiência que o 

indivíduo vai tendo através da interação com os seres.  

Assim o professor tem necessidade de conhecer o conteúdo experiencial do educando 

a fim de selecionar conceitos, onde o planejamento curricular deve obedecer a uma hierarquia 

de conceitos, sendo que se necessário um conceito que esse aluno deveria conhecer e não o 

conhece, poderá de alguma forma prejudicar a aquisição de um novo conceito. 

O método de descoberta de Bruner, citado por Martins (1990; p. 71), consiste em que 

aquilo que ele descobre por si mesmo, pode ser mais bem captado, tendo como objetivo 

fundamental, criar a prontidão para o aprendizado, formar um conhecimento organizado, ter 

uma seqüência eficiente, além de serem necessários incentivos intrínsecos. Assim o ensino 

deve criar situações problemáticas que desafiem o aluno a buscar soluções, valorizando o 

saber, descobrindo novos conceitos ao observar a realidade. 
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Já para Gagné, citado por Martins (1990; p. 72), deve haver uma interação do 

educando com a situação de aprendizagem, o ensino deve ser planejado em função da 

realidade, considerando as características da sociedade em geral. 

Sendo que o aluno poderá ter uma aprendizagem significativa ao ter o professor como 

mediador de suas descobertas, onde ao aplicá-las à realidade estará desenvolvendo sua 

capacidade de aprendiz. 

Podemos citar como funções da aprendizagem, a direção do desenvolvimento, a 

socialização do educando, a liberdade disciplinada, o adestramento para atividades 

econômicas, a aquisição e renovação da cultura, além do adestramento para o uso dos lazeres. 

Quando se aprende algo, aprendemos: um novo conhecimento, uma melhor operação 

mental, uma confiança maior na própria capacidade de aprender, uma forma de manejar ou 

controlar as próprias emoções para que contribuam à aprendizagem, que é o conjunto de 

mecanismos que o organismo movimenta para se adaptar ao meio ambiente. 

Bordenave e Pereira (1977; p. 37), define que: 

 

As idéias de Piaget alertam o professor acerca do fato de que a inteligência 

é algo que se vai construindo gradualmente pela estimulação e o desafio. Este 

princípio nos impede de ter uma atitude superior ou impaciente para com os alunos 

que consideramos atrasadas ou pouco inteligentes. A teoria nos demonstra que tal 

atraso é devido possivelmente às circunstancias culturais que rodearam a infância do 

aprendiz, que, colocado em outras circunstancias, teria uma oportunidade para 

desenvolver sua inteligência em melhores condições. 

 

Essa inteligência pode ser constituída pelo estímulo recebido do professor e pelo 

desafio de compreensão da realidade proposta pela disciplina. 

 

 

2.4.  FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E DESEMPENHO DO PROFESSOR 

 

 

De acordo com Martins (1990; p. 23), “quem ensina tenciona oferecer algo que possui 

a alguém que está interessado em receber algo que não possui”.  

Um professor de Física não é a princípio um físico que conhece a Física porque 

participou de pesquisas em Física, porém, isso, por si só, é absolutamente insuficiente, e a 

transposição didática deve considerar todos os aspectos da prática do ensino, sendo que esse 
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professor não pode ser somente um físico ou somente um pedagogo, pois busca repassar ao 

aluno o seu conhecimento, mas também deve saber apresentar ao educando esse 

conhecimento. 

Qual está sendo o domínio empírico, que constitui o fundo de experiência real ou 

simbólica do professor no qual virá a se apoiar no ensino científico, sendo que, no ensino de 

Física os docentes ensinam o que eles próprios são levados a compreender melhor 

diariamente? 

Será que não falta a vocação para ensinar, ou que consideram o ensino apenas como 

um mal necessário, ou ainda que ensinar não oferece incentivos financeiros e de prestígio? 

Essas podem ser algumas “desculpas”, mas a formação continuada pode levá-los aprender a 

desempenhar um ensino de qualidade. 

O educador nunca está definitivamente “pronto”, pois sua preparação se faz no dia-a-

dia, através da prática e da reflexão sobre a mesma, faz-se necessário desenvolver nos 

educadores um desejo de auto-aperfeiçoamento, de aprendizagem, onde o que 

descobrirem/aprenderem no dia seguinte fundamenta os conceitos que estudaram no dia 

anterior.  

Em 1992, foi publicado um artigo de Villani e Pacca (p. 113, 118) com o tema “Teoria 

e prática didática na atualização de professores de Física” neste eles discriminam comentários, 

como: “Durante os cursos de atualização a gente vê coisas tão bonitas e interessantes, mas 

quando procuramos levá-las aos nossos estudantes, parece tão complicado [...] e a gente acaba 

desistindo”.  Já outro professor avaliou assim o efeito do curso: “Exigir a participação do 

aluno em sala de aula, convidando-o a pensar, parece ter sido uma mudança instituída pelas 

atividades (do curso)”. O que para um não surtiu efeito totalmente, pois dependia de seu 

entusiasmo contínuo, para outro, tal curso, levou a determinadas ações que buscam a prática 

do aluno e conseqüentemente o aprendizado. 

Todo professor tem sempre muito que aprender a respeito do conhecimento que 

ministra a seus alunos e da forma como fazê-lo. Conhecer outros estudos é sempre 

importante, ao mesmo tempo em que se percebe que o conhecimento sistemático deve fazer 

parte da sua rotina. Conhecer melhor o assunto a ser desenvolvido nas aulas, como esse 

conhecimento foi produzido, como era pensado por outras pessoas. Encontros, grupos de 

estudos, reuniões, trocas de observações em classe e tantas outras são oportunidades a serem 

aproveitadas para o desenvolvimento profissional. 

Ao confessarem inseguros diante de questões às quais não sabem responder, ou por 

não possuírem respostas objetivas, tem aquelas que são difíceis de responder até por quem é 
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um especialista na área específica. O professor não é uma espécie de enciclopédia que detém 

todas as respostas possíveis, algumas perguntas têm respostas objetivas, o que não significa 

que elas devam estar prontas na cabeça do professor, este deve conhecer suas limitações, 

especialmente em área tão vasta como a das ciências. Ele pode dar uma resposta como um 

“não sei”, outras vezes pode merecer respostas genéricas. Os alunos devem perceber que um 

professor valoriza o conhecimento, o busca constantemente, o compartilha com as novas 

gerações. Sendo que, uma postura honesta, não deve ser confundida com acomodação, pois é 

necessário, aperfeiçoar-se de forma permanente. 

Ao aperfeiçoar-se permanente, ele poderá não dar respostas prontas, oferecendo novas 

perguntas, o que instigará os alunos a buscarem informações, que com orientação e 

acompanhamento, o conhecimento poderá multiplicar-se, o que seria diferente de dar uma 

resposta pronta, pois ela desestimularia a busca de mais dados e informações. Uma resposta 

estimulante leva o aluno a procurar respostas junto aos colegas, envolver a família, procurar 

em livros, formular hipóteses, realizar uma investigação, após terá uma síntese dos 

conhecimentos alcançados. 

Ninguém pode tentar acobertar a situação financeira do professor no Brasil, como 

conseqüência da baixa remuneração, a formação de profissionais da educação tornou-se um 

campo escasso, tornando-se desvalorizado, pois ele julga não estar recebendo uma 

remuneração à altura de sua responsabilidade ante a sociedade, sendo isso um motivo de 

existir uma baixa qualidade de ensino, desvalorizando a própria educação ao demonstrar na 

prática a ineficiência da mesma como meio de ascensão social, porém a postura deles deve ser 

diferenciada, pois quando decidiram ser docentes conheciam a remuneração que iriam receber 

pelos serviços prestados, isso não impede de buscar melhoria no salário, mas não justifica o 

“desleixo” na prática do ensino. 

Ora, não podemos preferir oferecer ensino de má qualidade aos educandos, alegando 

que os mesmos têm dificuldade para aprendizagem de conhecimentos mais complexos, ou que 

os professores são mal remunerados, ou até mesmo que eles não possuem recursos suficientes 

para realizar algo de bom. 

O educador não pode limitar-se a ser mero transmissor do conhecimento ou ser 

alguém que faz da educação um meio para ganhar a vida. Este deve irradiar entusiasmo, 

vibrando com a ação educativa, devendo amar o educando, o ensinar bem não depende apenas 

do conhecimento, mas, também de habilidades, sendo necessário que ele seja um estudioso 

constante. 
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Será que os professores não conhecem realmente aos alunos, isto é, não compreendem 

bem suas verdadeiras aspirações e problemas? Será que os professores não sabem o que vão 

ensinar? Que procedem à base de improvisações constantes? Que não prevêem resultados? 

Planejamento inadequado? Está se lembrando do aluno e da sociedade em seu planejamento 

ou somente da teoria de sua disciplina? E as exigências do mercado de trabalho? 

Independentes das respostas a esses questionamentos, ainda prevalece a necessidade 

de formação e aperfeiçoamento. No processo de ensino a ação deve ser intencional e 

sistemática sendo planejado adequadamente, ao realizar o planejamento o educador precisa ter 

como ponto de partida a dimensão político-social da realidade concreta em que irá atuar, 

devendo captar a essência da coisa e a dependência dos fenômenos a esta essência, estando 

ciente dos objetivos que deverá formular e dos conteúdos, dos métodos, das técnicas e das 

formas de avaliação que construirão o plano de ação pedagógica. 

O professor, por sua vez, pode ser uma importante fonte de motivação, através de suas 

atitudes exemplares quer do ponto de vista moral, quer do ponto de vista profissional, quer 

ainda do ponto de vista social. Suas atitudes justas, sua compreensão, firmeza serena, 

amizade, competência são virtudes que devem ser cultivadas e que são estímulos motivadores. 

No papel do educador criam-se as situações próprias para fazer nascer no educando a 

necessidade de aprender, motivando-o para atingir esse objetivo ao colocar o indivíduo em 

condições próprias para fazer nascer no mesmo esse desejo pelo aprendizado. 

No livro “Referenciais para formação de Professores”, quando se refere a conteúdo de 

ensino, é mencionado que é imprescindível que todo professor tenha um domínio das áreas 

que vai ensinar. Mas o que precisa saber para ensinar não é equivalente ao que seu aluno vai 

aprender: são conhecimentos mais amplos do que os que se constroem no Ensino Médio, tanto 

no que se refere ao nível de profundidade quanto ao tipo de saber. É o conhecimento do 

objeto de ensino o que vai possibilitar uma transposição didática adequada. É preciso que o 

professor tenha domínio dos conteúdos, também porque é condição essencial para que possa 

compreender o processo de construção dos alunos. Sem esse domínio, fica impossível 

construir situações didáticas que problematizem os conhecimentos prévios com os quais, a 

cada momento crianças, jovens e adultos se aproximam dos conteúdos escolares, desafiando-

os a novas construções que vão constituindo saberem cada vez mais complexos e abrangentes. 

Esse domínio do professor na área que vai ensinar reflete em sua formação e 

conhecimento que resultará num planejamento das atividades pedagógicas no 

desenvolvimento de saberes ao utilizarem recursos metodológicos adequados. 
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2.5. RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

 

Ter uma visão integral dos problemas que afetam o ensino, conhecer melhor o aluno 

como pessoa e membro de uma comunidade, planejar e ensinar os alunos a estudar e aprender, 

saber como introduzir inovações, incentivar participação ativa dos alunos, melhorarem a 

comunicação professor-aluno. 

Ao melhorar a metodologia de ensino, buscando um conjunto de métodos e técnicas 

que são utilizados a fim de que o processo ensino-aprendizagem se realize com êxito.  

Quando planejamos, projetamos um futuro e as maneiras eficazes para concretizá-lo, 

buscando contribuições no passado, visando à ação e exigindo tomadas de decisões, tanto no 

seu início como no decorrer dele. Ao utilizarmos recursos didáticos no ensino-aprendizagem 

de Física estamos realizando um processo dinâmico que partiu de uma meta e está buscando 

formas de atingi-la, partindo de métodos práticos e de fácil acesso, ou seja, que temos 

disponibilidade do mesmo, dentro do âmbito escolar. 

O professor, para planejar adequadamente suas atividades de ensino, precisa conhecer 

a melhor maneira possível, a realidade em que irá atuar, levando em conta às necessidades e 

expectativas da clientela escolar, as peculiaridades da comunidade, a filosofia educacional da 

escola, os recursos humanos, físicos e matérias que tem a seu dispor e a disponibilidade de 

tempo. 

Esse planejamento deve incluir desde as atividades didáticas, preparo organização e 

coordenação, quanto a sua revisão e adaptação no decorrer do processo de ensino, desde o 

plano da escola e o plano de ensino até o plano das aulas. 

Após o planejamento escolar, entre a execução e os materiais necessários para tal ação, 

utilizam-se geralmente recursos básicos como a aula expositiva na lousa, ou outros recursos 

de acordo com o que a escola pode oferecer como o livro didático, os de pesquisa disponíveis 

na biblioteca. Esses alunos estão inseridos em um ambiente moderno e tecnológico, em 

qualquer lugar em que habitam desde Rondônia até confins do Brasil, esses ambientes pode 

ocasionar um melhor aprendizado, ao ser utilizado como anexo ao livro didático. Trazendo o 

cotidiano para a sala de aula, além de poderem motivar o aluno sobre a importância desse 

aprendizado. Na ausência de certos materiais no laboratório, utilizar materiais alternativos 

para a realização de alguns experimentos potencializará as aulas facilitando a compreensão 

dessa disciplina. 
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Os recursos para o ensino consistem em diversos elementos do meio onde se realiza a 

aprendizagem, capazes de estimular o educando nas suas mudanças comportamentais. No 

planejamento do ensino, o professor deve prever a melhor utilização possível dos recursos 

disponíveis, tanto do ponto de vista humano como material. O êxito de um empreendimento 

em qualquer área de atividade humana decorre da capacidade, motivação e os recursos físicos 

e financeiros, também, no ensino de Física, esses fatores são importantes. 

Ao planejar sua ação, o professor sabe exatamente qual o ponto de partida e o de 

chegada para cada tema abordado, sendo que de acordo com os objetivos devem ser definidos 

e alcançados, onde o professor conduza a ação a partir de um plano de trabalho estruturado. 

O melhoramento dos métodos de ensino jamais deve ser considerado um fim em si, 

mas um meio importante para que a escola cumpra suas funções sociais. A modernização dos 

métodos nos garante por si, que a escola venha integrar-se no seu meio, identificar os seus 

problemas e influenciar na transformação da sociedade. 

 

 

2.5.1.  Livro didático 

 

 

A correta utilização das metodologias de ensino poderá tornar a aula atraente e o 

aprendizado significativo. Estas metodologias ao estarem sendo utilizados como anexo ao 

livro didático contribuirão no processo ensino-aprendizagem. 

De acordo com Leal (2001; p. 55) “dedicaram-se no início dos anos 90, a organização 

e aplicação de uma coleção de critérios para a avaliação desse tipo de publicação, visto a 

grande importância do livro didático na educação escolar”. 

Eles ainda passam por uma rigorosa seleção, buscando levar as escolas o que melhor 

representa um currículo para seguir. 

Para Bizzo (2001; p. 65) “[...] muitos educadores apontam o livro didático como o 

grande obstáculo a impedir mudanças significativas nas salas de aula. Alguns chegam a 

afirmar que ele deve ser simplesmente retirado do alcance do professor para que as mudanças 

possam de fato ocorrer.” 

O Ministério da Educação avalia e seleciona livros, que posteriormente são levados 

para as escolas, e conseqüentemente para as salas de aula, eles são distribuídos gratuitamente 

nas escolas públicas e, cabe ao professor selecionar o material adequado a sua realidade, 

tendo que realizar retificações, adaptáveis a realidade da escola. Sendo necessário verificar se 



 31 

a metodologia proposta no livro é estimulante, se os experimentos propostos são seguros, e 

outras verificações devem ser feitas, para não decorrer uma aula chata e difícil, para tanto é 

necessário continuar investindo na qualidade do livro didático. 

Materiais de apoio ao trabalho na sala de aula são necessários, a diferença está na 

decisão do professor e do seu conhecimento para decidir qual a maneira adequada para 

utilizar esses materiais, o tempo disponível para o planejamento de tais ações, e 

disponibilização de vários materiais didáticos, de acordo com a realidade onde o aluno está 

inserido. 

 

 

2.5.2. Laboratório 

 

 

De acordo com Pereira e Barros em seu artigo “Análise da produção de vídeos como 

uma estratégia de laboratório de Física no Ensino Médio” (2010; p. 4401-2): 

 

 No Brasil, em geral, as aulas de laboratório no Ensino Médio se reduzem a 

procedimentos pré-determinados em que os estudantes devem utilizar equipamentos, 

fazer medidas, registrá-las e relatar os resultados. Pouco incentivo é dado à reflexão 

sobre a conceituação envolvida no experimento, ao desenvolvimento da própria 

atividade experimental, ao planejamento das medições, à exploração das relações 

entre grandezas Físicas, aos testes de previsões ou à escolha entre diferentes 

explanações propostas para interpretação dos dados e explicações do fenômeno. É 

comum a justificativa de falta de tempo, mencionada como fator primordial para 

poder cumprir o programa, priorizando a teoria com resolução de problemas em 

detrimento da abordagem experimental. 

 

 

A função do ensino científico é dupla: dar aos alunos chaves essenciais permitindo-

lhes responder a questões científicas e técnicas em sua vida cotidiana, e ao mesmo tempo 

desenvolver neles atitudes, métodos de pensamento que se aproximam dos que as ciências 

lançam mão em seu laboratório. O ensino experimental em laboratório não se concretiza 

devido às contradições criadas pela própria estrutura do sistema educacional brasileiro, em 

nível de legislação e dos cursos de treinamento de professores. 

Para Bizzo (2001; p. 14): 

 

A ciência realizada no laboratório requer um conjunto de normas e 

posturas. Seu objetivo é encontrar resultados inéditos, que possam explicar o 

desconhecido. No entanto, quando é ministrada na sala de aula, requer outro 
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conjunto de procedimentos, cujo objetivo é alcançar resultados esperados, aliás, 

planejados, para que o estudante possa entender o que é conhecido. 

 

A maioria das escolas é carente em relação aos recursos didáticos, cabe ao profissional 

da educação adaptar-se, oferecendo vantagens como, motivação, estudos mais interessantes, 

facilitar a aprendizagem, favorecer o desenvolvimento de processos mentais. 

 

 

2.5.3. Tecnologias 

 

 

Em seu artigo intitulado, “Física no Computador: o Computador como uma 

Ferramenta no Ensino e na Aprendizagem das Ciências Físicas”, Folhais e Trindade (2003; p. 

259 – 260, 264): 

 

O elevado número de reprovações em Física, nos vários níveis de ensino e 

em vários países, mostra bem as dificuldades que os alunos encontram na 

aprendizagem dessa ciência. As causas deste problema não estão devidamente 

esclarecidas. E, por isso, as soluções também não estão. Contudo, entre as razões do 

insucesso na aprendizagem em Física, são em geral apontados aos professores 

métodos de ensino desajustados das teorias de aprendizagem mais recentes e não 

utilização dos meios mais modernos, enquanto aos alunos apontados insuficiente 

desenvolvimento cognitivo, deficiente preparação matemática e pré-existência de 

concepções relacionadas com o senso comum e não com a lógica científica. [...] Ao 

usar simulações computacionais baseado num modelo da realidade Física, as ações 

básicas do aluno consistem em alterar valores de variáveis ou parâmetros de entrada 

e observar as alterações nos resultados. [...] Embora as simulações não devam 

substituir por completo a realidade que representam, elas são bastante úteis para 

abordar experienciais difíceis ou impossíveis de realizar na prática (por serem muito 

caras, muito perigosas, demasiado lentas, demasiado rápidas, etc.). Quando se 

revestem de um caráter de “jogo”, as simulações fornecem uma recompensa pela 

realização de certo objetivo. 

 

Essas simulações levam os alunos a utilizarem o computador como uma ferramenta no 

ensino, pois auxilia na compreensão de conceitos, além de ser uma alternativa ao laboratório. 

De acordo com Pires e Veit, em seu artigo “Tecnologias de Informação e 

Comunicação para ampliar e motivar o aprendizado de Física no Ensino Médio” (2006; 

p.247): 

 

O uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), 

particularmente de simulações interativas tipo applet, pode ser uma alternativa 

complementar as, cada vez mais, escassas aulas experimentais, pois a maioria dos 

colégios dispõe de alguns computadores equipados com Internet, mas poucos 

possuem condições de manter um laboratório de ensino de Física. 
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De acordo com Cavalcante, Bonizzia e Gomes, no artigo intitulado “O ensino e 

aprendizagem de Física no século XXI: sistemas de aquisição de dados nas escolas brasileiras, 

uma possibilidade real” ( 2009; p. 4500-5): 

 

Hoje os computadores estão na casa das pessoas e em muitas escolas, em 

laboratórios de informáticas muitas vezes ociosos por total desconhecimento dos 

professores dos recursos disponíveis, inclusive da possibilidade de utilizá-los como 

instrumentos de medidas em experimentos de Física. 

 

Esta realidade faz presente na maioria das escolas públicas, não ter pessoas e materiais 

que mantêm e utilizam um laboratório, já os computadores estão presentes na maioria das 

escolas. 

Para Bizzo (2001; p. 85): 

 

 A simulação de experimentos tem a grande vantagem de economizar 

esforços e ampliar possibilidades, mas jamais dever ser tomada como uma 

alternativa que poderá fazer desaparecer a realização de experimentos reais, de 

tomada de medidas reais, onde os alunos devem planejar, executar e coletar 

informações de forma prática. Mas, de qualquer forma, a simulação evita expor os 

alunos a riscos, em experimentos perigosos, e permite conferir dados, especialmente 

se recebidos de outras escolas ou grupos de alunos. 

 

Esses computadores estão sendo utilizados para fins não educativos pela maioria de 

seus usuários, eles desconhecem que os mesmos possam ser utilizados na aprendizagem de 

Física em simulações de experimentos e outras fontes de pesquisa. 

A troca de mensagens é facilitada por programas, para os quais não é necessário muito 

esforço, além do que, é de baixo custo. Isso também evita contato dos estudantes com 

material perigoso, não esquecendo que um material didático não substitui o outro, apenas 

complementa.  
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Já para Nogueira, Rinaldi e Ferreira, descrevendo na publicação do artigo intitulado 

“Utilização do Computador como Instrumento de Ensino: Uma Perspectiva de Aprendizagem 

Significativa” (2000; 517): 

 

 No que concerne ao ensino de Física, todas as séries apresentam tópicos 

que envolvem conceitos técnicos e cálculos, onde as situações virtuais criadas no 

computador oferecem importante auxílio à aprendizagem de tais conceitos. Nada 

melhor, por exemplo, que estudar no computador, passo a passo, a trajetória de uma 

bola no caso do lançamento oblíquo (lançamento de projéteis), o que o experimento 

convencional em laboratório não permite. [...] Analisando os softwares educacionais 

disponíveis no mercado, pode-se constatar que eles possuem uma importante 

característica comum: Eles são estáticos, no sentido que independem das concepções 

do aluno-usuário, ou seja, são preconcebidos de forma a simular situações-problema 

(colisões, planos inclinados, reflexão da luz, etc.) ou meramente na condição de 

verificar o acerto ou erro do aluno colocado diante de questões objetivas. Assim, os 

softwares apresentam as mesmas alternativas para alunos com diferentes graus de 

desenvolvimento cognitivo e diferentes concepções sobre o tema abordado. Além 

disso, é claro que os softwares assim concebidos não podem lidar com questões 

subjetivas, ou seja, com a própria linguagem, concepção e nível cognitivo do aluno, 

aproximando-se tanto quanto possível da interação professor-aluno na relação 

ensino-aprendizagem, propiciando uma aprendizagem realmente significativa. 

 

Assim, o que não pode ser visualizado no experimento convencional em laboratório, 

pode nos fazer conhecer e entender a teoria ao utilizarmos tecnologias computacionais. 

Para Cavalcante, Bonizzia e Gomes, no artigo intitulado “Aquisição de dados em 

laboratórios de Física: um método simples, fácil e de baixo custo para experimentos em 

mecânica” (2008; p. 2501-1):  

 

 Contudo, apesar das suas potencialidades, o computador ainda é pouco 

utilizado em laboratório de Física, quer pela falta de informação dos professores dos 

recursos oferecidos, quer pela falta de informação dos professores dos recursos 

oferecidos, quer pela dificuldade em adquirir interfaces e programas de aquisição. 

 

Mesmo sendo difícil a aquisição de interfaces e programas de aquisição, os 

experimentos gratuitos que podem potencializar o aprendizado. 
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Segue abaixo uma definição exposta por Veit e Teodoro, descrito no artigo 

“Modelagem no Ensino/ Aprendizagem de Física e os Novos Parâmetros Curriculares para o 

Ensino Médio” (2002; p. 90):  

 

Modellus é uma ferramenta cognitiva para auxiliar a internalização de 

conhecimento simbólico, preferencialmente em contexto de atividades de grupo e de 

classe, em que a discussão, a conjetura e o teste de idéias são atividades dominantes, 

em oposição ao ensino direto por parte do professor. Isto não significa, no entanto, 

que os estudantes reinventam o conhecimento quando constroem ou exploram 

modelos com o Modellus. De fato, ninguém pode aprender explorando sem 

conhecimento relevante sobre o campo de exploração. A aquisição de 

conhecimentos e capacidades não é um processo completamente claro e definido no 

tempo e no espaço. É demorado, contextual, dependente de estruturas cognitivas e 

conhecimento prévio. E, essencialmente, e um processo de familiarização com novas 

idéias e representações (como armaram muitos dos mais notáveis criadores 

científicos, como Newton, Planck, Feynman). 

 Modellus, como outras ferramentas computacionais, permite ao usuário 

fazer e refazer representações, explorando-as sobre as mais diversas perspectivas. 

Deste modo, facilita a familiarização com essas representa criações, criando de certo 

modo uma intimidade entre aprendiz e representação, intimidade essa que muito 

dificilmente resulta da simples observação ocasional de equações e representações 

feitas pelo professor ou apresentadas nos livros. Essa intimidade, por outro lado, é 

fundamental para a retificação dos objetos formais, algo que, de acordo com 

Roitman, e imprescindível no desenvolvimento do pensamento cientifico. 

 

Esse é um dos programas computacionais que podem ser utilizados no ensino. 

De acordo com Pereira e Barros em seu artigo “Análise da produção de vídeos por 

estudantes como uma estratégia de laboratório de Física no Ensino Médio” (2010; p. 4401 – 

2):  

 

A evolução das tecnologias da informação e comunicação leva ao 

enfrentamento da escola com acessibilidade para os alunos de recursos como celular, 

a câmera digital e o computador, que deveriam ser incorporados de forma vantajosa 

as práticas pedagógicas. Em especial no ensino de Física, fenômenos podem ser 

facilmente gravados em vídeo, por professores e/ou alunos, e trabalhados com 

diversos enfoques: fenomenológico, epistemológico, tecnológico, dentre outros. 

 

 Além dos programas computacionais, a reprodução de vídeos em sala de aula, é um 

bom aparato que reproduza a realidade trabalhando os diversos enfoques supracitados. 
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2.5.4. Experimentos com material de baixo custo 

 

 

Tentativas históricas não nos permitem acreditar que propostas inovadoras, por si só, 

possam provocar melhoria no ensino das ciências, a experimentação não se realiza 

exclusivamente no laboratório, a não ser que consideramos laboratórios qualquer local onde 

se realiza experimento, sem deixar de privilegiar o instrumental de laboratório, mas trabalhar 

as idéias científicas utilizando técnicas experimentais apropriadas. 

De acordo com Araújo e Abib, no artigo “Atividades Experimentais no Ensino de 

Física: Diferentes Enfoques, Diferentes Finalidades” (2003; p. 186): 

 

 Uma modalidade de uso da experimentação que pode despertar facilmente 

o interesse dos estudantes relaciona-se à ilustração e análise de fenômenos básicos 

presentes em situações típicas do cotidiano. Estas situações são consideradas como 

fundamentais para a formação das concepções espontâneas dos estudantes, uma vez 

que estas concepções se originaram a partir da interação do indivíduo com a 

realidade do mundo que os cerca. 

 

Esta realidade pode ser levada a sala de aula, onde ao apresentá-la o aluno aprende 

com materiais utilizados no cotidiano, sendo que podem ser usados como recurso de ensino. 

Para Martins (1990; p. 198): 

 

Recursos de ensino designam todos os recursos usados no processo de 

ensino-aprendizagem com o propósito de tornar mais eficaz à transmissão da 

mensagem pelo professor e mais eficiente à aprendizagem pelo aluno. É um elo 

entre o que o professor fala e a realidade que deseja transmitir, ou seja, substitui do 

melhor modo possível a realidade.  

 

As ciências da natureza elaboram conceitos que se organizam em sistemas 

educacionais para explicar realidades existentes, com o objetivo descrever com exatidão os 

fatos ocorridos que podem reproduzir a realidade experimentalmente. 

Ao permitir explicar e prever situações cotidianas, não designa um fato bruto, mas 

uma relação de fatos que pode reaparecer em situações diversas, o físico leva em conta um 

real que preexiste e resiste, e que ele vai procurar e explicar. Porém, da mesma maneira que 

um medicamento só é válido entre certos limites, um conceito só é explicativo dentro de 

certas limitações. 

Essas limitações explicam que os fatos não são evidentes, nem se impõem de repente e 

não existem isoladamente, eles só tem sentido em relação a um sistema de pensamento, em 

relação a uma teoria preexistente e pode ser considerado diferente, de acordo com a 
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importância que lhe for atribuída, além de poder ser interpretado diferentemente, sendo que a 

ciência é muito exigente e crítica. 

Não é possível fazer/representar todos os fenômenos naturais sem utilizar laboratório 

ou recursos apropriados, improvisando tudo. Há uma proposta alternativa que trabalha idéias 

na sua validade cotidiana ao buscar uma tecnologia adequada. Ao comprovar um princípio, se 

redescobre a verdade, refletindo, comparando e tirando conclusões. 

Para Bizzo (2001; p. 74), “Existe uma motivação natural por aulas dirigidas a 

enfrentar desafios e a investigar diversos aspectos da natureza nos quais a criança tem, 

naturalmente, grande interesse.” 

O fato é que poucas escolas possuem laboratórios, ou que eles estejam em condições 

de uso ou que professores tenham treinado suficientemente para utilizá-los, mas isso por si só, 

não garante o aprendizado.  

Existe quase sempre a certeza de que um experimento envolva tubos de ensaio, 

fumaça, algo mágico, como a mudança de cor, mas é necessário levá-los a refletir que a 

importância da ciência vai além, está ligada a postura, devendo investigar problemas de seu 

tempo pautadas em idéias científicas, mas adaptada no seu contexto social. 

Reconhecer a importância do ensino experimental, em nível da realidade concreta 

impede a sua viabilização devido às condições precárias de trabalho que oferece ao professor. 

Fugindo do fazer mecânico e da aprendizagem por repetição que exige a memorização, 

buscamos conhecer, inventar, ser originais, levando a curiosidade e a formação científica dos 

alunos, não sendo necessário o compromisso com o rigor e a precisão do método científico e 

sim com a prática de refletir livremente sobre as idéias e experimentá-las. 

Temos como exemplos molhar a mão e aplicá-la no quadro de giz para comprovar que 

o ar é fator de evaporação, encher um balão para comprovar que o ar ocupa lugar no espaço, 

aproximar as mãos de uma luz acesa comprovando que fonte de luz é também fonte de calor, 

entre outros. 

Há experimentações mais complexas, envolvendo material específico e requerendo 

maiores cuidados em seu desenvolvimento, tipo os circuitos elétricos, magnetismo, elees 

devem ser testados previamente, a fim de dominar a técnica por completo e preparar-se. 
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3. METODOLOGIAS 

 

 

Partindo de uma pesquisa objetiva com os responsáveis pela escola e professores da 

disciplina em questão, foram realizados questionário a alunos inseridos em turmas do 3º ano, 

sendo que eles já estão no término do Ensino Médio, e sabendo que a Física vem a ser 

difundida de maneira clara já no Ensino Médio, eles possuem um maior entendimento sobre o 

ensino aprendizagem da disciplina, partindo deste pressuposto foi apresentados aos alunos o 

supracitado questionário, no intuito de propor melhorias para a docência da disciplina de 

Física neste estabelecimento. 

A partir deste questionário podem ser trabalhadas as idéias dos alunos, e analisando 

algumas destas respostas foram lecionadas aulas que utilizassem as metodologias propostas, 

essa aula foi lecionada de maneira que demonstrasse a presença da Física no cotidiano e que 

utilizasse a internet e os experimentos como metodologia, proporcionando a resposta a mais 

um questionário, tornando possível avaliar se ocorreram melhorias no ensino aprendizagem.  
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4. RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

O ensino não é um processo em que ocorre apenas a transmissão de conhecimento por 

parte do professor para os alunos, mas é um processo de aprendizagem, objetivando a 

formação ou modificação da conduta humana, onde o professor se torna um orientador e 

incentivador do educando, considerando a iniciativa do mesmo. Assim, a didática pode ser 

definida como a que direciona a aprendizagem numa perspectiva multidimensional na qual se 

articulam a dimensão humana, técnica e político-social. 

Ao levar em conta os conteúdos do ensino como objetos de aprendizagem, a didática 

permite ter como referência os principais conceitos que funcionam na disciplina de Física e 

conseqüentemente a análise de suas relações com o meio em que situa o aluno, ao se 

interessar por sua história e por suas aplicações respectivas, utilizando as modalidades de sua 

introdução no ensino, estando tudo isso acima das reflexões pedagógicas, pois para tal devem 

considerar além das reflexões, as práticas concernentes ao ensino da Física, para tanto se faz 

necessário ser detentor do conhecimento que tal disciplina engloba. 

Além desta reflexão, devemos verificar a representação dos alunos, de seus modos de 

raciocínio, da maneira como enxergam as expectativas do ensino e também analisar o modo 

de intervenção do docente sugerindo uma gama de possibilidades que irá levá-lo a uma 

modalidade única de intervenções. 

Quando descrevemos a importância da didática para o ensino-aprendizado em Física, 

consideramos que, não se trata de ensinar as ciências, mas de dar ao aprendiz o gosto para 

amá-las e os métodos para aprendê-las, podemos também tornar esse aprendizado um 

processo ativo, onde aprendemos a partir das ações que praticamos independente da escola na 

qual o aluno está inserido. 
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De acordo com Silva (2001; p. 47): 

 

O ser público ou privado tem a ver com o agente mantenedor e pode 

influenciar sua caracterização em termos de política adotada, significando isso a 

escolha de objetivos, de clientela, de métodos, de filosofia, etc. Todavia, o que 

define a escola, em sua característica mais especifica, é um mesmo fator tanto para a 

privada quanto para a pública: é precisamente o fato de ser um ambiente formativo 

de identidades. 

 

A escola na qual foram aplicadas as ações voltadas para o desenvolvimento de 

metodologias que buscam o aprimoramento do ensino-aprendizagem de Física no Ensino 

Médio, localiza-se na cidade de Urupá. 

De acordo com a Wikipédia, acesso em 09/06/2011: 

 

Urupá é um município brasileiro do estado de Rondônia. Localiza-se a uma 

latitude 11º08'26" sul e a uma longitude 62º21'39" oeste, estando a uma altitude de 

200 metros. Sua população estimada em 2010 era de 12.969 habitantes.Possui uma 

área de 832 km². 

O município foi criado em 13 de fevereiro de 1992, com áreas 

desmembradas dos municípios de Ouro Preto do Oeste e Alvorada do Oeste, o 

povoado surgiu com a implantação do Projeto de Assentamento (PA URUPÁ), pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), em 6 de julho de 

1981. Surgiu como núcleo urbano de apoio rural do Projeto de Colonização Ouro 

Preto, Setor Urupá. O nome, que é uma homenagem ao rio Urupá, importante 

afluente do rio Machadinho ou Ji-Paraná, vem de uma tribo indígena que habitava a 

bacia hidrográfica desse importante rio rondoniense e provavelmente é uma alterção 

de Uru-Upaba, que significa lagoa do uru. 

O projeto de emancipação tramitou na Assembléia Legislativa do Estado de 

Rondônia com o nome de Urupá, tendo feito parte do item IV, do parágrafo único, 

do artigo 42 das Disposições Transitórias da Constituição de 1989, para alcançar sua 

autonomia político-administrativa; e, uma vez arguida a inconstitucionalidade do 

ato, o município foi criado pela Lei nº 368, de 13 de fevereiro de 1992, assinada pelo 

governador Oswaldo Piana Filho, com área desmembradas dos Municípios de Ouro 

Preto do Oeste e Alvorada d'Oeste. 

Sua economia está baseada na agropecuária, com destaque para criação de 

rebanhos bovinos. O Projeto de Assentamento Urupá foi implantado pelo 

Engenheiro Agrônomo Carlos Antonio de Siqueira Fontenele. 
 

 

4.1. ESCOLA 

 

 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Altamir Billy Soares, situada no 

município de Urupá, a única escola que oferece o Ensino Médio neste município, de acordo 

com fontes como o Ministério da Educação e do INEP (Instituto Brasileiro de Estudos e 

Pesquisa Educacionais), sobre este Censo Educacional 2009, recebeu 584(quinhentos e 
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oitenta e quatro) matrículas no Ensino Médio no ano de letivo de 2009, sendo que os alunos 

tiveram como docentes 21(vinte e um) profissionais. 

De acordo com a observação nas disciplinas críticas do ano letivo de 2010 e a ata de 

resultados finais desse mesmo ano, pode-se ponderar como está sendo o desempenho dos 

alunos na disciplina de Física da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Altamir 

Billy Soares. 

Se comprovou a necessidade de melhoria no ensino de Física ou a busca pela maior 

aprendizagem dela, devido a se detectar que no ano letivo de 2010, a maior taxa de 

reprovação (dados fornecidos pela escola) foi de 9,55 % dos matriculados na disciplina de 

Física, para o 2º ano do Ensino Médio, plausível afirmar que superou reprovações em 

Português e Matemática. 

Foi realizada uma “entrevista” com a diretoria da escola no intuito de angariar dados 

sobre o Ensino de Física nesta escola, conforme abaixo descrito, foram realizados os seguintes 

questionamentos: 

(1) Qual a formação acadêmica dos professores que ministram a disciplina de Física 

nesta instituição de ensino? Ocorreu e/ou ocorrerá recentemente à contratação de algum (a) 

licenciado em Física para o desenvolvimento destas aulas? Para um excelente aprendizado, 

considera necessários quantos profissionais nesta área? 

De acordo com a resposta recebida não tem nenhum professor formado nesta área no 

momento temos um professor com contrato emergencial. Nossa necessidade é de dois 

professores com quarenta horas semanais. 

Verifica-se a necessidade de maior formação profissional em licenciatura plena em 

Física, há uma escassez de formados nesta área, mas, no quantitativo de professores que 

atuam na docência da referida disciplina também está sendo necessária maior capacitação. 

(2) São realizados cursos de capacitação para os professores desta disciplina? 

Para a diretoria da escola não existe estes cursos. 

Este curso ocorre geralmente em áreas específicas como exemplo tem o EREA 

(Encontro Regional de Ensino de Astronomia) no que ocorreu anteriormente estiveram 

presentes professores de algumas regiões do estado, acompanhando o evento, percebe-se, que 

pelo quantitativo de professores existentes que o assunto “astronomia” engloba, o número de 

professores presentes era mínimo. Causas desta ausência podem ser levantadas, apesar do 

curso de capacitação ser totalmente gratuito, professores justificam a ausência com a 

indisponibilidade de recursos para deslocamento e estadia, entre outros, também citam ser 
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prejudicial aos alunos. A ausência desses professores na sala de aula prejudica o 

desenvolvimento do currículo anual. 

O XVI EREA ocorreu no período de 18 a 21 de maio de 2011 em Ji-Paraná - 

Rondônia, tendo como público alvo professores de Geografia, Física, Matemática, História, 

Química, Biologia e Ciências da rede pública e privada. Com o objetivo de proporcionar 

oportunidade para formação continuada de professores na área de Astronomia, bem como 

promover troca de experiências através de palestras, oficinas e exposições. 

Os EREAs são encontros regionais de ensino de Astronomia, espaço onde professores, 

alunos, astrônomos amadores e pesquisadores realizam a troca de conhecimentos por meio de: 

oficinas, minicursos, observações, palestras e exposições com o objetivo de proporcionar 

divulgação científica e de formação. 

Durante os anos de 2009 a 2010, foram realizados EREAs no Paraná, São Paulo, 

Ceará, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Pernambuco. Diante deste quadro, e dado à 

carência de atividades desta natureza em nossa região, foi proposta a sua realização na Região 

Norte, mais precisamente em Ji-Paraná, dada sua localização geográfica e estratégica no 

estado de Rondônia.  A realização deste evento proporciona aos professores da região, 

momentos de formação com profissionais de várias instituições brasileiras, ligadas a 

Astronomia. 

(3) A instituição disponibiliza de laboratórios para a realização das aulas da disciplina 

supracitada? 

A resposta recebida foi que tem, mas, não funciona. 

Há a existência do laboratório na escola, já se torna um bom começo pra a utilização 

do mesmo, necessitando de apenas colocá-lo em pleno funcionamento. Mas, se não há 

professor com formação em licenciatura plena em Física e outras matérias afins, e nem cursos 

de formação na área, o laboratório está impossibilitado de funcionamento, o que prejudica o 

aprendizado. 

(4) Quantos alunos estão matriculados atualmente cursando o Ensino Médio, eles estão 

distribuídos em quantas turmas? 

Há 629 ( seiscentos e vinte e nove)  alunos, distribuídos em vinte turmas. 

Se esta distribuição for equitativamente, daria 31,5 (trinta e um e meio) alunos por 

sala, mas a realidade é diferente são menos os alunos que estudam no período matutino do que 

vespertino. Sendo que os alunos que estudam no período vespertino são alguns da zona rural, 

sendo que no período matutino não há alunos da zona rural. 
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(5) O que você considera que deve mudar para ocorrer uma melhoria no ensino-

aprendizagem de Física, ou considera suficiente o ensino oferecido pela instituição? 

A resposta foi aulas criativas. 

Como todo bom professor, ele é sabedor que quanto maior a criatividade do professor 

no desenvolvimento de suas aulas, maior será a atenção dos alunos voltados para o 

aprendizado da matéria lecionada. 

 

 

4.2.  PROFESSORES 

 

 

Para arrecadar dados sobre como está sendo ministrada a disciplina de Física nesta 

Escola de Ensino Fundamental e Médio, foi solicitado à resposta das perguntas abaixo 

relacionadas, para os professores que lecionam tal disciplina. 

(1) Quais são os recursos didáticos utilizados para o desenvolvimento das aulas de 

Física? Elas ocorrem em laboratórios e/ou com a prática de experimentos com materiais 

alternativos? 

Para o professor (a), a utilização apenas dos livros didáticos, que nem sempre é 

apropriada a linguagem de nossos alunos. A utilização do laboratório é rara, pois o mesmo é 

precário e sofre vandalismo. 

Conforme acima citado, existe o laboratório, mas não funciona, este vandalismo 

consiste em ter extraviado do laboratório alguns materiais, impossibilitando a realização de 

experiências no laboratório. É válida a utilização do livro, importante subsídio para o 

professor, mas ele precisa ser um suporte que através do qual o professor desenvolve as 

demais atividades 

(2) A carga horária utilizada para a realização das aulas dessa disciplina é suficiente 

para cumprir o programa da disciplina disponibilizado pela escola/MEC? 

De acordo com o (a) entrevistado (a), não, em duas aulas por semana não tem como 

cumprir as metas do ensino-aprendizagem, tendo em vista a grande deficiência de 

aprendizagem dos mesmos. 

Somos sabedores que em uma sala de aula há diversos tipos de alunos e 

conhecimentos, eles não possuem todos os mesmo níveis de conhecimento e desenvolvimento 

cognitivo, sendo então necessária maior disponibilidade de tempo para entender as 

peculiaridades de cada um. Além do que a extensão do currículo, para promover um bom 
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aprendizado, este conteúdo deve ser ensinado de maneira clara e sucinta, o que leva a 

necessitar de um período mais extenso. 

(3) O que você considera que deve mudar para ocorrer uma melhoria no ensino-

aprendizagem de Física? 

Deve ocorrer o aumento de aulas por turmas e pessoas capacitadas para o auxílio da 

utilização do laboratório. Recursos para programas de desenvolvimento na área da ciência e 

tecnologia, nas disciplinas de Matemática, Química, Física e Biologia. 

Nesse caso, o professor citou alguns métodos de melhoria no ensino aprendizagem, 

com o aumento das aulas, o professor teria mais espaço para realizar o ensino aprendizagem. 

Pessoas capacitadas para a utilização do laboratório, no intuito de aprimorar o aprendizado 

dos alunos, recursos e programas que auxiliariam e capacitaria professores. 

Conhecendo profundamente os conteúdos de sua disciplina, estando convicto da 

importância do aprendizado por todos os seus alunos, é o professor quem: 

 Seleciona conteúdos instrucionais compatíveis com os objetivos definidos no 

projeto pedagógico; 

 Problematiza tais conteúdos; 

 Promove e serve de mediador ao diálogo educativo; 

 Favorece os surgimentos de condições para que os alunos assumam o centro da 

atividade educativa, tornando-se agentes do aprendizado; 

 Articula abstrato e concreto, assim como teoria e prática; 

 Cuida da adequação da linguagem com a crescente capacidade cognitiva do 

aluno, evitando a fala e os símbolos incompreensíveis, assim como as repetições 

desnecessárias e desmotivadoras. 

 

 

4.3. ALUNOS 

 

 

Aos alunos, inseridos em duas turmas do 3º ano do Ensino Médio, que estudam na 

Escola supracitada, foram aplicados dois questionários, no intuito de buscar saber o que eles 

pensam e esperam do ensino de Física, no primeiro questionamento, foram recolhidas 

respostas objetivas, onde cada um pode expressar a sua opinião. Baseada na seguinte pergunta 

“O que você espera aprender  na disciplina de Física,  e o que poderia ser realizado pela 
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instituição ou pelo seu professor, para melhoria de seu aprendizado sobre o conteudo desta 

disciplina?”. 

Das respostas recebidas, seguem algumas, elas foram digitadas obedecendo fielmente 

ao texto original descrito pelos alunos, e através disses pode-se procurar entender o que eles 

esperam aprender na disciplina de Física, o que eles consideram importante realizar para 

aprender melhor o conteúdo desta disciplina, e por que esse aprendizado é importante, 

conforme descrito a seguir. 

Para alguns estudar ciências parece ser uma daquelas atividades que requerem registro 

profissional especial, pois acredita que os cientistas têm respostas prontas para todas as 

perguntas, restando ao aprendiz apenas conhecê-la. Mas, alunos podem construir idéias muito 

diferentes daquelas que o professor pretendia durante o ensino, elas podem ser influenciadas 

por procedimentos escolares. Devendo proporcionar ao estudante a oportunidade de modificar 

suas idéias, abandonando as antigas e colocando em seu lugar as novas proporcionadas pela 

ciência. 

“Experiências em laboratório, fórmulas não muito complicadas, professores 

qualificados, formados no curso. Particularmente gosto muito de Física só que as vezes tenho 

um pouco de dificuldade em aprender” 

O aluno deixa transparecer que se fosse possível aprender o conteúdo, ou parte dele, 

em laboratório, seu aprendizado teria um melhor desempenho, prossegue solicitando que as 

fórmulas (matemática) não sejam muito complicadas, sendo que não existem fórmulas 

diferentes, mas a maneira de transmitir e/ou aprender sobre elas de maneiras diferentes. 

Talvez, o aluno tenha feito referência ao fato de que tais artifícios para a resolução de 

problemas sejam aplicáveis, desarticulados da compreensão do problema, o que leva a 

maioria dos educandos a decorar a resolução mecânica desse tipo de exercício sem 

compreender os conhecimentos de Física envolvidos. Predomina a resolução de exercícios 

pela aplicação de fórmulas, sem qualquer discussão conceitual dos princípios físicos 

envolvidos. 

 Assim, se ocorresse a aplicação, posteriormente a uma exposição de experimento em 

laboratório o aprendizado poderia surgir de maneira facilitada, sendo que ocorreria de forma 

palpável, mais visível. 

Ele ainda solicita maior números de professores qualificados, formados no curso, essa 

solicitação é tangivel, sendo sabedores que até a entrevista, mesmo estando cursando o 3ºano 

do Ensino Médio, ainda não haviam estudados com docentes formados em licenciatura plena 
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em Física, nesse caso mesmo sendo professores excelentes, pode faltar algo que enfatize o 

conteúdo da disciplina,  

“A partir do que venho presenciando e vivendo nesta instituição de Ensino, posso vir a 

concluir que a mesma deveria providenciar uma sala especifica na área, para que os alunos, 

sintam-se interessados para com os experimentos sendo assim, uma aula menos exaustiva. 

Não seja apenas uma professora, crie o seu próprio nome.” 

Solicita uma sala específica na área do ensino de Física, pode ser uma sala ambiente, 

ou um laboratório, ambos geralmente não estão equipados na maioria das escolas públicas, 

uma sala que desperta o interesse dos alunos, menos exaustiva, inferindo que há problemas 

nas práticas educativas considerando exaustivo o ensino de Física. O docente do depoimento 

seguinte reflete sobre a importância da prática.  

“Quanto a aprendizagem dos alunos do Ensino Médio, seria muito preciso o insentivo 

da intiuição para os alunos, além de aulas teóricas seria muito importante a prática, realizando 

experimentos. Aprender é descobrir aquilo que você já sabe. Ensinar é lembrar aos outros que 

eles sabem tanto, quanto você!” 

Considera importante o incetivo da instituição e, posteriormente relata que além da 

importância das aulas teóricas, podendo ser frizado que não se pode extinguí-la, é também de 

suma importância as aulas práticas, solicitando experimento. Experimento esses, que podem 

ser aplicados com materiais de baixo custo, de acordo com a acessibilidade dos alunos e dos 

professores. Quando o aluno ao responder o questionamento cita algo filosófico “ Aprender é 

descobrir aquilo que você já sabe”, é como após uma aula teórica ao ter uma aula prática, e 

vice-versa, o aluno estaria descobrindo, aprofundando, enfim, aprendendo melhor sobre o 

conteúdo estudado, ele por sua vez, também cita que “ Ensinar é lembrar aos outros que eles 

sabem tanto, quanto você”, onde o professor pode estar dando oportunidade aos alunos de 

adquirir o máximo possível de conhecimento, conhecimento este, que o professor está 

transmitindo dele para o aluno. Mas, o professor ao buscar todos os métodos de ensino, pode 

também estar aprendendo ao ensinar, descobrindo novas idéias, que posteriormente possam 

ser repassadas aos outros professores, aos pais dos alunos, entre outros. Busca também maior 

participação dos alunos conforme a resposta seguinte. 

“Nesse caso gostaria que houvesse mais participação dos alunos na disciplina de 

Física, sendo assim poderia se realizar algumas experiências com apoio do professor e com 

isso estariamos mais aptos a lidar com experimentações.”  

Nos faz retornar a solicitação tanto do laboratório, quanto dos experimentos com 

materiais de baixo custo, sendo que através da participação dos alunos e apoio do professor, 
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considera que estariam aptos a lidar com experimentações, nos leva a considerar que ele 

pretende lidar com experimentações, sendo que ao fazer um curso de Física de bacharelado ou 

até mesmo licenciatura, aprenderiam desde agora a ter uma noção do que viriam 

posteriormente na faculdade, no desenvolvimento de trabalho, num futuro profissional. 

Essa profissão pode envolver vários conceitos, tais como sobre o funcionamento de 

aparelhos tecnológicos conforme o que busca o discente responsável pelo próximo 

depoimento.  

 “Eu espero aprende coisas inovadoras, com novas tecnologias que envolve o 

desenvolvimento de aparelhos, ou o desafio da gravidade em fim isso seria muito interessante. 

O que poderia ser realizado, são pesquisas, como funciona sair um pouco da rotina do livro, e, 

sim o conhecimento do nosso dia-a-dia que nos interesa.” 

Espera aprender coisas inovadoras, o mundo renova, o mundo se transforma e os 

jovens acompanham esse avanço, gostam de estar conectados no que há de mais atual, e se 

levarmos as tecnologias para a sala de aula, desperta o interesse deles. Ou pelo menos possam 

querer experimentar “mexer”, e se após este experimento interessarem, e se a partir deste 

interesse ter a curiosidade de fazer novas buscas, novas procuras, e se nessas novas buscas 

descobrirem o novo, ou levá-los a se interessar realmente pelo aprendizado, pela Física, 

estaríamos auxiliando no aprendizado, e abrindo um leque para a formação de novos 

profissionais nesta área. 

“Gostaria que o professor aprofundace mais sua explicação, fazendo que o aluno 

entenda mesmo a respeito do que está sendo explicado.” 

Para que o professor possa aprofundar mais esta explicação, ele precisa de estar 

aprofundado no assunto, dominá-lo, conhecê-lo, precisa talvez de ser um licenciado em Física 

ou um bacharel, mas também precisa de aperfeiçoamento, de novas técnicas, como as 

supracitadas, um tempo maior para o desenvolvimento do conteúdo, um maior tempo de 

planejamento, de aula, assim pode auxiliar no aluno em um maior aprendizado sobre o que 

está sendo explicado. 

“Eu gostaria  de aprender pelo menos a metade da matéria de Física e pra isso presisa 

do bom ensinamentos dos professores.” 

Currículo é uma sucessão de experiências escolares adequadas a produzir, de forma 

satisfatória, a continua reconstrução da experiência, abrangendo todas as experiências do 

educando sobre a orientação do professor, sendo definido como a totalidade das experiências 

organizadas e supervisionadas pela escola e que são desenvolvidas sob sua responsabilidade. 
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No currículo de Física o docente ao realizar uma excessiva cobertura ou abrangência 

do conteúdo, não deve permitir que ocorra uma falta de integração entre os programas de 

diversas disciplinas, desculpando-se com a ausência de mau planejamento nos programas de 

curso, o que acarretará em gastar mais do que o tempo previsto para desenvolver as primeiras 

partes do programa e por isto avança para cobrir as restantes, preocupando-se com a 

ocorrência de cumprir o programa e esquecendo a importância da aprendizagem, devido não 

estarem inseridas no currículo todas as necessidades dos discentes. 

A distribuição dos conteúdos a serem abordados e das estratégias e métodos a serem 

utilizados faz parte das atividades de planejamento curricular. Proporcionando momentos que 

aliem o estudo aprofundando de questões conceituais com temáticas mais amplas, 

incentivando a participação dos alunos nas questões de seu tempo e de seu interesse pessoal, 

fazendo da escola um espaço de exercício da cidadania. 

Nos remete a lembrar que na maioria das vezes o conteúdo que consta no livro, que 

deveria ser discorrido durante aquele ano, não é todo repassado aos alunos, as vezes a metade, 

ou quando todo o aprendizado é deficiente, só se passa por cima, mas é preciso aprender pelo 

menos mais da metade da matéria. 

“Bom, Física não é dificil de entender, mas os professores poderia explicar mas. E 

claro que nós alunos precisamos esforçar um pouco mas que os professores. E para ficar 

melhor deveria ter mais aulas de Física.” 

Esse já remete aos alunos um pouco da culpa pelo aprendizado não ser completo, e é 

um dos únicos que enfatiza que Física não é dificil de aprender, não é um bicho de sete 

cabeças, como a maioria pensa, se ambos, docente e discente, derem o melhor de si, com o 

apoio da instituição, a disciplina irá se tornar algo facilitado, palpável, tangível. E enfatiza 

também, que, deveria ter mais aulas de Física, assim conseqüentemente teriam mais tempo 

para questionarem assuntos de suma importância para sua vida cotidiana. 

“Gostaria que explicasse mais o conteúdo e mais devagar. E gostaria de aprender tudo 

o que é necessário, que vamos precisar no dia-a-dia.” 

Solicita paciência por parte do professor, mais devagar, porém, ele tem pouco tempo 

para falar muita coisa, claro que não justifica sua “pressa”, ele necessita estar consciente de 

que não pode ir devagar demais para não deixar de passar muito conteúdo, porém não pode ir 

muito depressa para que não ocorra um déficit na aprendizagem do aluno. 

Os alunos, na maioria das vezes têm dificuldades, procurando no professor respostas 

para o seu questionamento, sendo que o professor às vezes tem dúvidas de como enfrentar 

determinadas situações,  com receio de ter insucesso. Levando-o a entender que independente 
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de sua prática cotidiana, faz-se necessário pesquisar, essa pesquisa e/ou aperfeiçoamento pode 

partir das dúvidas já apresentadas pelos alunos em anos anteriores. Só que além dessas 

dúvidas ele sabe que outras surgirão, e é necessário seu aperfeiçoamento, assim poderá 

verificar quais as explicações para os fenômenos que estudamos no presente. 

Toda ação humana é uma ação interessada, pois ninguém admite qualquer ação que 

não tenha um objetivo, um motivo que é a força interior que leva o indivíduo a agir, assim o 

conhecimento da Física pode começar pela indagação, no processo de ensino-aprendizagem, 

para que o aluno sinta-se curioso em relação ao conteúdo situações do cotidiano pode ser um 

facilitador. 

No processo ensino-aprendizagem, a motivação pode ser entendida como um esforço 

vital que leva o aluno à ação espontaneamente. O educando está motivado quando o que está 

sendo ensinado tem algum significado para ele, isto é, quando satisfaz algumas de suas 

necessidades, quando se lhe abrem perspectivas de atingir algum objetivo. 

“Espero aprender ainda mais sobre alguns assuntos de Física que podem me ajudar no 

meu dia-a-dia, tanto em casa como em algum trabalho . Para melhorar poderia haver algumas 

aulas e uma sala apropriada para experimentos, experiências sobre o assunto estudado.” 

O aluno acima aplica a Física ao seu cotidiano, nos enviando a repensar sobre esta 

aplicação no dia-a-dia, e continua solicitando um sala apropriada, esses experimentos podem 

ser aplicados de acordo com a vivência do dia-a-dia, exemplos... 

“espero que possa aprender na disciplina de Física que possa ajudar num futuro 

melhor e no nosso dia-a-dia.” 

Esse já busca um futuro melhor, mesmo que não faça Física, a disciplina é exigida 

como conhecimento para porta de entrada em qualquer curso, qualquer universidade, ponte 

que trás ao aluno um futuo melhor, assim como toda disciplina, ele requer, que seu 

conhecimmento seja completo, para que quando cobrado em vestibulares e demais cursos, os 

educandos estejam aptos. 

Interessante perceber que nas respostas dos alunos há menção ao dia a dia e a 

profissões que podem se utilizar de conhecimentos físicos.  Parece haver uma representação 

social implícita do reconhecimento da importância da Física, embora seu ensino, na maioria 

dos casos, não seja condizente com essa expectativa, conforme será discutido mais adiante. 

Verifica-se que alguns alunos depositam uma expectativa na disciplina, a qual lhes 

proporcionará melhor compreensão do mundo e das coisas que os cercam. Normalmente, 

quando se pretende justificar o ensino da Física, apóia mais nos aspectos sociais e suas 

relações com essa ciência do que na dimensão pessoal do desejo de conhecer as coisas. 
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“mais calculos, fazer algumas experiências; poderia ter um espaço reservado para 

podermos fazer experiências; queria poder aprender, me aprofundar mais sobre fórmulas 

sobre eletricidade.” 

Esse já demonstra seu interesse pela eletricidade, esta é bem visível, no seu dia-a-dia, 

por exemplo o consumo de energia elétrica, esse aluno, ao contrário de alguns, quer que 

cáculos sejam mais intensos na disciplina, mas que estejam associados a experiências, ou seja 

uma prova que esse cáculo funciona. Como exemplo, entender como chega ao valor final 

cobrado em uma “conta de luz”. 

“Eu gostaria de aprender no conteúdo da disciplina  de Física apende sobre a força 

velocidade concentração e energia e ter uma noção de meio em eu vivemos, poderia ser mais 

assecivel a experimento para aprendermos na prática o que já estudamos na teólica.” 

O Planejamento de atividades práticas deve ser acompanhado de uma profunda 

reflexão não apenas sobre sua pertinência pedagógica, como também sobre os riscos reais ou 

potenciais à integridade física dos alunos. 

Esses recursos didáticos devem ser providenciados, testados, com antecedência, a fim 

de evitar surpresas, utilizá-los como um meio e não como um fim, evitando conseqüentemente 

o uso abusivo deles. Considerando o uso dos mesmos, com o propósito de tornar mais eficaz à 

transmissão de conhecimentos e mais eficiente a aprendizagem, onde estarão substituindo da 

melhor maneira possível a realidade. 

Quando um aluno realiza um experimento ele tem a oportunidade de verificar se 

aquilo que pensa, que calcula ocorre de fato. Mas não se pode esperar que um experimento 

modifique o pensamento dos alunos, ele não dispensa o acompanhamento do professor, que 

deve se preparar antecipadamente, desafiando a novas descobertas. 

Observação, hipótese, experiência, resultados, interpretação e conclusão. Sendo que, a 

carência de métodos e técnicas nos impedirá de descobrir. Sendo que experimentações passar 

da hipótese à conclusão antecipada, depois voltar à hipótese integrando os resultados, para 

isso precisam identificar uma idéia relevante, planejar a sua experimentação, consultar uma 

bibliografia, montar o experimento, registrar observações, analisar dados, redigir o trabalho, 

apresentá-lo, onde essas atividades alternativas seriam mais viáveis se o espaço e recursos 

fossem mais adequados. 

Esee já quer aprender sobre velociade, onde em seu cotidiano a noção dela, poderia 

evitar acidentes, e/ou interpretá-los, teria assim uma noção do meio em que vive, preferindo 

também a prática do que a teórica, sendo que a primeira não deve sobreviver sem a segunda. 

“ Eu acho que para mim esta muito bom do jeito que esta não precisa mudar nada.” 
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Não mudar nada, talvez por não gostar da disciplina, tanto faz, talvez por não ter 

experimentado diferentes maneiras de aprendizado, talvez por ser um aluno sábio, mas 

podemos também, dar crédito ao professor da disciplina, que mesmo do modo tradicional leva 

este aluno a um eficiente aprendizado, mas e se ele experimentasse algo diferente não mudaria 

sua opinião? E se mudasse pra algo diferente não daria mais trabalho a ele, será que não está 

com medo de perder um pouco da mordomia? 

“ As aulas de Física deviam ser diminuidas, para aproveitamento de outras materias, 

Educação Física. A materia a ser ensinada em Física devia ser anos-luz.” 

É lamentável que alguns alunos tenham chegado ao terceiro ano do nível médio e 

entendam que a Física “não serve para nada”. Ou que a matemática é suficiente para se 

construir as competências da Física. 

 O depoimento acima demonstra um descaso pela disciplina, podemos para interpretá-

la seguirmos várias linhas de pesquisa, que detesta a matéria, que ainda não foi instigado a 

estudá-la de maneira interessante ou ele quer aprender só coisas grandes, ou a disciplina não 

deveria existir. 

Esse último depoimento citado, faz-nos mais do que nunca pensar em mudanças, ou 

prática da teoria já mencionada, aprendizado que deva sair do papel, do pensamento, da 

cabeça, e ser levado para a sala de aula, pois pode existir o laboratório, mas não ser utilizado, 

pode existir cursos de aperfeiçoamento, mas quando frequentado, o que aprendeu nele não ser 

aplicado.  

No segundo questinário, um total de cinquenta e dois estudantes, responderam na 

seguinte proporção: 

(1) Você gosta de estudar Física? 

Não – 7,69%. 

Às vezes – 51,92%. 

Sim – 40,38%.  

Por que alguns não gostam? Por considerarem difícil a disciplina, chata, sem 

aplicabilidade. 

(2) Você considera o ensino de Física importante? 

Não - 0%. 

Às vezes – 11.54 %. 

Sim – 88,46 %.  

Por que apenas às vezes é importante? Por não encontrarem a causa que os leva a 

necessidade de tal aprendizado? 
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Indica que mesmo os alunos que responderam não gostar de estudar Física na primeira 

pergunta entendem que é uma disciplina importante. Algumas falas podem exemplificar. 

(3) Você vê relação com o que aprende em Física com o cotidiano? 

Não – 3,85 %. 

Às vezes - 50%. 

Sim – 46,15%.  

Será que estes 3,85 % nunca observaram que a Física está em toda parte, em todo 

lugar, será que isto não foi mostrado a eles? 

Desde a tenra maternidade a criança tem contato com o conhecimento, dito cotidiano, 

elas aprendem a nomear objetos, observar e interpretar fenômenos de maneira particular, 

como exemplo existem roupas quentes e frias, e logo após, às vezes, somente no Ensino 

Médio conhece conceito de temperatura. O conhecimento cotidiano é socializado na vida das 

pessoas desde cedo, enquanto que, o conhecimento científico, aprendem, mais tarde, na vida 

escolar. Só que algumas vezes este conhecimento cotidiano pode estar sendo compreendido 

erroneamente, temos como exemplo a diferença entre peso e massa, sendo que mais tarde 

poderá ser corrigido e reformulado, na vida escolar. 

Porém, não se deve deixar de durante uma aula aproximar esses conhecimentos, onde 

poremos corrigir conhecimento cotidiano através do científico, e/ou comprovar o 

conhecimento cientifico, exemplificando-o com fatos cotidianos. Levando em consideração a 

sociedade onde o aluno está inserido, seus conhecimentos prévios, o acesso a estas 

informações, sendo este estudo formado de um jeito particular para cada região e/ou 

realidade, onde o professor está atuando. 

Há sempre uma explicação para os mais diferentes fenômenos com os quais 

convivemos, ao estudá-los conhecemos seus termos e expressões. Esse conhecimento tem 

certa independência na sua aplicação, onde podemos observar que se podem viver esses 

princípios a situações diversas. (Exemplos: alavanca, gangorra, pode ser um mesmo princípio 

a contexto diferente). 

O professor deve observar o sucesso dos alunos, e sua forma empregada pelos alunos 

para explicar o mundo que os cerca, de modo que ele não falhe, apenas porque na escola há 

uma terminologia diferente, utilizaria uma linguagem diferente, de certo tem uma bagagem 

intelectual ligada às práticas sociais, se valendo de experiências anteriores, que irá lhes 

auxiliar nas respostas, mas, a dita nomenclatura científica não pode ser deixada de lado. 

(4) Considera importante a utilização do laboratório nas aulas de Física? 

Não – 11.54%. 
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Às vezes – 5,77%. 

Sim – 82, 69%.  

Será que estes 11,54 % já tiveram a oportunidade de adentrarem em um laboratório, e 

experimentar o ensino de Física no laboratório? 

(5) Quando o laboratório não pode ser utilizado, a experimentação com materiais de 

baixo custo ajudaria em sua aprendizagem? 

Não – 17,31%. 

Às vezes – 36,54%. 

Sim – 46,15%.  

Estes 17,31 % já realizaram experimentações com materiais de baixo custo? 

(6) Acha que é possível aprender Física utilizando tecnologias computacionais? 

Não – 9,62%. 

Às vezes – 26,92%. 

Sim – 63,46%.  

Será que ao irem a uma lan-house já conheceram experimentos virtuais? Sendo 

importante a utilização de computadores na escola, de maneira pensada, de forma que a sua 

utilização não seja prejudicial, pode se destacar a busca de dados em uma pesquisa escolar, a 

utilização deste com programas específicos, que realize determinadas funções relacionas a 

Física, na simulação de experimentos. 

 

 

4.4. APLICAÇÃO DAS METODOLOGIAS DO ENSINO DE FÍSICA EM SALA DE 

AULA 

 

 

Para superar o discurso de que é bonito na teoria, mas na prática não funciona seja 

relevante lembrar que não se trata de tentar aplicar a teoria na prática, mas de mudar a prática. 

Após as explanações referentes o que considerem importante inovar para que as aulas 

de Física tornem-se mais interessantes, de acordo com as propostas recebidas, foi elaborada 

uma aula demonstrando que a Física faz parte do cotidiano, podendo ser aprendida utilizando 

métodos computacionais, onde na realização da docência pode tornar-se mais dinâmica com a 

utilização de experimentos. 

Tendo como base o conteúdo do livro Física Ciência e Tecnologia, de Penteado e 

Torres, v. 3 utilizado como livro didático, foi realizado uma aula, com duas turmas, nas quais 
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estavam inseridos alunos que cursam o 3º ano do Ensino Médio, onde se explicava sobre a 

Eletrodinâmica, esta foi introduzida levando-os a refletir sobre a aplicação da Física no 

cotidiano, levando até a sala uma conta de luz, de um habitante desta cidade, com a tarifa da 

zona rural, e sendo sabedores das potências dos aparelhos elétricos da referida residência pode 

ser verificado o porquê daquele valor da conta de luz, além disso, puderam aumentar o 

aprendizado sobre a Física utilizando a internet, e a utilização de um experimento levou-os a 

entender melhor a associação de resistores. 

 

 

4.4.1.  Corrente elétrica, energia e potência elétrica relacionadas ao cotidiano 

 

 

A necessidade de relacionar a Física escolar com o cotidiano dos alunos é um assunto 

presente no discurso escolar, o que não significa que esteja ocorrendo efetivamente na prática 

docente, o cotidiano serve como motivação e ponto de partida para uma substituição de 

conhecimentos práticos e ancorados no senso comum por saberes elaborados. 

Quaisquer cargas elétricas em movimento ordenado constituem uma corrente elétrica. 

Sendo que, define-se a intensidade de corrente elétrica pela razão entre a carga elétrica que 

passa pela seção do fio condutor e o intervalo de tempo em que ocorreu esta passagem. 

Para se movimentarem ordenadamente pelos fios, as partículas elementares 

constituintes da corrente elétrica devem estar sob a ação de um campo elétrico ou, em outros 

termos, devem estar submetidos a uma diferença de potencial (ddp) ou tensão elétrica. Para se 

obter essa ddp, o condutor, pelo qual circula a corrente elétrica deve ser ligado aos pólos ou 

terminais de um dispositivo chamado gerador. 

Á medida que as cargas elétricas se movimentam no condutor, a energia que 

receberam do gerador (vamos chamá-la de energia elétrica) vai se transformando em outro 

tipo de energia, conforme o tipo de utilização que se está fazendo: térmica, luminosa, química 

etc. 

Consideramos certo trecho XY de um circuito elétrico, no qual é ligado um aparelho 

elétrico qualquer. Nesse aparelho, a energia elétrica está se transformando em outro tipo de 

energia, não importa qual. O trabalho realizado pela força elétrica sobre a carga elétrica que se 

movimenta ao longo do aparelho, sob tensão U, entre os pontos X e Y (U = Vx – Vy) é dada 

por . Esse trabalho é motor, pois o deslocamento da carga  ∆q é espontâneo. 
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Considerando um intervalo de tempo ∆t, a potência elétrica desenvolvida no processo será 

dada por: 

 

                                                    (4.1) 

Mas , onde  é a intensidade de corrente que circula pelo fio. Substituindo, 

temos:  

 

                                                                        (4.2) 

 

Nos aparelhos elétricos, costuma-se gravar a potência que o aparelho consome e a ddp 

sob a qual esse consumo é realizado.  O trabalho da força elétrica  corresponde à 

energia elétrica  consumida pelo aparelho. Então, podemos escrever . 

Considerando que esse consumo ocorreu num determinado intervalo de tempo  , podemos 

escrever: 

 

  e                                                 (4.3) 

 

Essa fórmula é muito útil, por nos permitir calcular o consumo de energia elétrica num 

dado intervalo de tempo. É obvio que, se a potência for expressa em watts (W) e o intervalo 

de tempo em segundos (s), a energia obtida estará expressa em joules (J). Entretanto, por ser o 

joule uma unidade de energia muito pequena, costumamos exprimir a potência elétrica em 

quilowatts (kW) e o intervalo de tempo em horas (h), medindo a energia elétrica consumida 

numa unidade prática denominada quilowatt-hora (kWh). 

Sendo sabedores que todos os consumidores, residenciais, comerciais e industriais, 

recebem ao fim do mês uma conta de energia elétrica, usualmente chamada de “conta de luz”. 

Nela vem o consumo mensal, expresso em kWh, e o valor a ser pago, conforme no modelo da 

figura (Ilustração 4.1.). O custo do kWh é, geralmente, escalonado por faixas de consumo. Ao 

valor em reais do consumo é adicionado o imposto devido obtendo o valor final da conta, 

como se mostra o modelo. 
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             Ilustração 4.1. – Consumo de energia elétrica. 

 

 

Partindo do valor da conta de luz da figura acima, e conhecendo a localidade em que 

se consumiu os 231 kWh, inquietamos em saber como podem saber que essa localidade teve 

este consumo de energia? 

Visitando esta propriedade, podemos observar quais eram os aparelhos elétricos que 

constam nesta casa, que ora utilizado por esta família, anotamos os seguintes valores: 

Nº Eletrodoméstico Potência 

01 Geladeira 135 W 

02 Freezer 124 W 

03 Filtro 100 W 

04 Chuveiro 4 500 W 

Sabendo que , e que foram 34 (tinta e quatro) dias de consumo, obtemos 

os subseqüentes valores expresso no quadro abaixo: 

Nº Eletrodoméstico 
 

Potência 
 

 

 

 

 

 

 

(kWh) 

01 Geladeira 135 W 18 h 612 h 82620 Wh 82,62kWh 

02 Freezer 124 W 18 h 612 h 75880 Wh 75,88kWh 

03 Filtro 100 W 12 h 408 h 40800 Wh 40,8 kWh 

04 Chuveiro 4 500 W  h 8,5 h 38250 Wh 38,25kWh 

Total do consumo em kWh 237,55 

Se a tarifa da “conta de luz” supracitada é de R$ 0,255219, obteremos, após o seguinte 

cálculo 237,55 x R$ 0,255219, que o valor de energia a pagar por este consumidor será de R$ 

59,39, aproximando ao valor real da tarifa, podemos ter as seguintes definições, que não 

chegamos ao valor exato devido o eletrodomésticos acima citado, em dado momento 

estabilizam e passa a não consumir energia elétrica, diminuindo o tempo do não consumo de 
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energia elétrica destes aparelhos e adicionado o valor pago pela utilização de uma lâmpada 

nesta mesma residência, chegaremos ao valor mencionado no consumo de energia elétrica da 

ilustração 4.1. 

Para obter os dados necessários à emissão da conta, o funcionário da companhia de 

luz, no nosso caso a CERON (Centrais elétricas de Rondônia) faz num dado dia de cada mês, 

a leitura do “relógio de luz”, colocado geralmente na entrada da instalação. Assim comprava-

se a presença da Física no nosso cotidiano. 

 

 

4.4.2. Cálculo do efeito joule e de resistores por meio de simulações virtuais 

 

 

Em continuação desta aula de Eletrodinâmica, utilizamos outro método, apesar dos 

alunos inseridos nas duas turmas do Ensino Médio para as quais forma ministradas as aulas 

habitarem, a maioria na zona rural, as tecnologias estão inseridas no mundo em que vivem e 

faz parte de suas relações, assim sendo utilizaremos a INTERNET para ensinarmos o conceito 

de resistência elétrica e efeito joule. 

O uso do computador nas escolas é de grande importância para o desenvolvimento do 

processo de aprendizagem, pois promove interação com o mundo, despertando a curiosidade e 

diversificando o trabalho do educador, mas é de vital importância que o professor seja o 

intercessor entre essa ferramenta e o estudante, o computador pode ser um grande aliado do 

professor. É fundamental orientar os alunos como usar e quais os benefícios que podem ter 

com o uso de software educacional, que venha a ser todo tipo de programa de computador 

desenvolvido com a finalidade de colaborar com o processo ensino-aprendizagem. 

Para usar o computador o aluno precisa de certas ações que serão muito eficientes no 

processo de construção do conhecimento. Ao interagir com o computador o aluno está 

adquirindo conhecimentos da mesma forma que adquire quando interage com objetos do 

cotidiano. 

Portanto se faz necessário que os professores conheçam e utilizem as tecnologias para 

ensinar os alunos de forma ativa, pois ao inserir o computador como uma ferramenta 

pedagógica o professor, promoverá uma aula mais dinâmica, onde os alunos se sentiram mais 

motivados pelo ensino. Isso também contribuirá para a solicitação da teoria, ou seja, o docente 

proporcionará ao estudante uma situação mais real, capaz de sustentar por si mesma, tornando 

assim o ensino de Física menos abstrato. 
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O docente deve procurar o software adequado a trabalhar com os alunos. Pois ao 

utilizar o computador para simular experimentos através deles o professor tornará as aulas 

mais estimulantes elevando assim o índice de aprendizagem dos alunos. Ele poderá ainda 

valer-se de outros benefícios que o computador é capaz de oferecer ao professor, para realizar 

pesquisas relacionadas à teoria ensinada aos alunos, pois além dos softwares, através dela é 

possível ter acesso a vários trabalhos científicos que ensinam a construir experimentos com 

materiais de baixo custo, isto por sua vez o ajudará a realizar aulas experimentais tendo em 

vista que as grandes maiorias das escolas não possuem laboratórios bem equipados. 

A existência de uma estrutura cristalina nos condutores que a corrente elétrica percorre 

faz com que pelo menos uma parte da energia elétrica se transforme em energia térmica. 

Realmente as partículas em movimento chocam contra os átomos constituintes do fio. Daí 

vem a idéia de que o material de que o material do fio condutor oferece uma certa resistência 

à passagem da corrente elétrica. 

Essa conversão de energia elétrica em energia térmica é chamada de efeito térmico da 

corrente ou efeito. Em qualquer dispositivo elétrico, mesmo que sua função seja outra, pelo 

menos uma parte da energia elétrica se dissipa na forma de calor. Isso é inevitável. Por isso os 

dispositivos elétricos se aquecem, sendo necessário sempre manter certo resfriamento. 

Define-se a resistência elétrica R de um aparelho que converte a energia elétrica 

exclusivamente em energia térmica pela razão entre a ddp ou tensão elétrica U à qual está 

submetido e a intensidade de corrente i que o atravessa. Podemos então escrever: 

 

   e  U                                                       (4.4) 

 

Dissemos que a transformação de energia elétrica em energia térmica ocorre em 

qualquer aparelho elétrico. No entanto, há dispositivos elétricos em que essa transformação, 

em vez de ser indesejável, é exatamente o que se pretende. São os aparelhos que chamamos 

genericamente de aquecedores: o aquecedor de ambiente, o ferro elétrico, o ferro de soldar, a 

torradeira de pão, o chuveiro elétrico etc. O elemento de circuito comum a todos esses 

aquecedores é o resistor. 

É no resistor que ocorre a transformação da energia elétrica em energia térmica de 

forma exclusiva. Por exemplo: no chuveiro, o resistor é um fio de micromo enrolado em 

forma de hélice; no ferro elétrico, um condutor metálico colocado num suporte de mica etc. 

Na lâmpada incandescente, o filamento de tungstênio, que tem a forma de uma hélice 
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cilíndrica, torna-se luminoso em vista do seu aquecimento pela passagem da corrente elétrica. 

Por isso, embora partisse da energia se converta em energia luminosa, a lâmpada 

incandescente é, para efeitos elétricos, considerada um resistor. 

Podemos, então, definir: 

Resistor é o elemento de circuito que converte a energia elétrica em energia térmica. 

A potência elétrica que se dissipa num resistor pode ser calculada pela fórmula já vista 

( ) ou por outras que incluam a resistência elétrica R. Realmente, se substituirmos  

pelo produto , temos: 

                                        (4.5) 

 

Para o resistor ôhmico, cuja resistência é constante, podemos concluir, em vista dessa 

fórmula, que: 

A potência elétrica dissipada num resistor ôhmico é diretamente proporcional ao 

quadrado da intensidade de corrente. 

Ainda na fórmula inicial , se substituirmos a intensidade de corrente i pela 

relação  (pois ), temos: 

 

                                                                   (4.6) 

 

Portanto, para o resistor ôhmico (resistência R constante), podemos concluir que: 

A potência elétrica dissipada num resistor ôhmico é diretamente proporcional ao 

quadrado da ddp entre seus terminais. 

Para entenderem melhor o que acontece com a corrente e a potência, quando 

aumentamos a ddp e a resistência, foi apresentada a sala um endereço eletrônico, através do 

qual poderia ser representado um experimento virtual que assim como a aplicação de dados 

nas fórmulas daria respostas exatas. 

Seguindo o seguinte LINK: 

 http://www.deetc.isel.ipl.pt/electronica/leic/fae/applets/pot_Vvar_Rvar1.html; 

Através deste link, eles tiveram acesso à tela abaixo, e depois de acessada, foi lançada 

em um telão através de um retroprojetor, levando simultaneamente as simulações a todos os 

alunos da aula, podendo visualizar a potência dissipada no resistor virtual. 

Neste applet pode-se: 

http://www.deetc.isel.ipl.pt/electronica/leic/fae/applets/pot_Vvar_Rvar1.html
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 Movimentar o ponto Vcc (que também podemos chamar de U), equivalendo a 

rodar o botão de ajuste da tensão da fonte; 

 Variar o valor da resistência R1, variando a inclinação da reta. 

Os valores de tensão e corrente estão apresentados em módulo, que variam tanto para 

mais quanto para menos, dependendo se aumentamos a tensão ou a resistência. 

 

Ilustração 4.2. – Applet que simula a potência que se dissipa numa resistência. 

 

 

Após a apresentação do applet, foram sugeridos os seguintes exercícios: 

Notamos que o valor de , pode ser simulado pelo valor da área, ao meio. 

Consideramos como valor inicial (somente para uma simulação), os seguintes valores 

abaixo: 

U= 4 V e R = 2  

Mantendo constante o valor de R, aumente o valor da tensão aplicada da fonte (Vcc ou 

U). Que acontece ao valor da corrente I e P? 

Se ,    e  , podemos realizar os seguintes cálculos: 

Para U = 4 V e R = 2 , obteremos os seguintes resultados: 

  =  = 2 A e  =  = 8 W; 

Se aumentarmos apenas o valor da tensão de 4 V para 6 V, o que obteremos? 

  =  = 3 A e  =  = 18 W; 
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Concluindo que se aumentarmos apenas o valor da tensão e deixarmos constante o 

valor da resistência, para ambas, corrente e potência, ocorre um aumento no valor final, assim 

como ocorre à mesma situação quando simulamos no experimento virtual. Após essas 

conclusões, podemos fazer considerações com o inverso do acima citado, para comprovarmos 

a eficácia deste experimento virtual, onde também visualizando no supracitado experimento 

podemos instigar o aluno a visualizar melhor, o que é buscado no aprendizado da disciplina 

de Física. 

Mantendo constante o valor de Vcc ou U, aumente o valor da resistência R. Que 

acontece aos valores de I e P?  

Se ,    e  , podemos realizar os seguintes cálculos: 

Para U= 4 V e R = 2 , obteremos os seguintes resultados: 

  =  = 2 A e  =  = 8 W; 

Se aumentarmos apenas o valor da resistência de 2  para 4 , o que obteremos? 

  =  = 4 A e  =  = 4 W; 

Concluindo que se aumentarmos apenas o valor da resistência e deixarmos constante o 

valor da tensão, para ambas, corrente e potência, ocorre uma diminuição no valor final, assim 

como ocorre à mesma situação quando simulamos no experimento virtual. Além de outras 

conclusões, os alunos puderam concluir que é possível aprender Física utilizando a internet.  

 

 

4.4.3. Aprendendo associações de resistores por meio de experimentos com materiais de 

baixo custo 

 

 

Associações de resistores são muito utilizados e/ou visualizado no nosso dia-a-dia. Há 

dois tipos básicos: a associação em série e a associação em paralelo. Analisaremos cada tipo, 

com ênfase em suas aplicações práticas. 

 

 

4.4.3.1. Associação de resistores em série 
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Na associação em série eles são ligados de maneira tal que oferecem apenas um 

caminho para a corrente elétrica. Então, todos eles são percorridos pela mesma corrente, para 

tal situação foi montado um experimento equivalente, e apresentado aos alunos, antes desta 

apresentação foram realizados as seguintes observações, ora descritas nos livros didáticos: 

(1º) Numa associação em série, se um resistor for suprimido, deixará de passar 

corrente elétrica. Por exemplo, se os resistores da associação forem lâmpadas, cada uma 

funciona como interruptor, isto é, se for tirada do circuito ou “queimar”, as demais se apagam, 

pois não são mais atravessadas por corrente. 

Portanto uma associação em série não é uma associação interessante para os aparelhos 

elétricos de uma residência, pois todos os aparelhos precisariam estar ligados para funcionar 

e, se um queimar ou for desligado, os outros parariam de funcionar. 

(2º) À medida que associamos mais resistores em série, mantendo a ddp total 

constante, a intensidade da corrente vai diminuindo, pois está aumentando a resistência 

elétrica da associação. Portanto, em cada resistor vai diminuindo a potência dissipada. Se 

forem lâmpadas, por exemplo, a cada uma que seja colocada em série no circuito, diminui o 

brilho de todas. 

Após estas explanações, os alunos às vezes concordam porque estão no livro, mas 

alguns não acreditam e apenas reescreve o que lê por ser um quesito para obtenção de nota no 

final do semestre e posterior aprovação na série que está cursando.  

No intuito de convencê-los o contrário, montamos um experimento com o respectivo 

circuito. 

Nele foram utilizados os seguintes itens, conforme abaixo discriminados: 

Nº Produto Quantidade Valor Unitário Valor Total 

01 Fio paralelo 2 x 2.5 mm 04 m R$ 2,05 R$ 8,20 

02 Pino Macho Color 02 R$ 2,35 R$ 4, 70 

03 Soquete com rabicho 06 R$ 2,00 R$ 12,00 

04 Lâmpada 40 W 127 V 03 R$ 1,30 R$ 3,90 

05 Fita isolante 5 m 01 R$ 1,00 R$ 1,00 

Total R$ 29,80 

O valor total utilizado para a compra do material para realização apenas de uma aula 

pode ser considerado exorbitante, ao considerar quem está inserido em uma escola pública, 

porém se partimos do pressuposto que apenas em duas turmas totalizam mais de cinqüenta 
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alunos temos que R$ 29,8 , menos de sessenta centavos para cada aluno, 

tornando-se um material de baixo custo. 

Os experimentos se baseiam em dois tipos de abordagens, para os alunos que 

desconhecem uma associação de resistores, o objetivo é tão somente ilustrar o papel dos 

resistores e também a forma como esses resistores podem ser arranjados dentro do circuito, 

pois estes comportam de maneira diferente quando se muda o tipo de arranjo. 

 

   Ilustração 4.3. – Montagem de um resistor em série. 
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   Ilustração 4.4. Apresentação do experimento com resistor em série. 

 

           

Ilustração 4.5. Apresentação do experimento com resistor em série. 
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4.4.3.2. Associação de resistores em paralelo 

 

 

Dizemos que resistores estão associados em paralelo, quando são ligados de modo a 

oferecerem tantos caminhos para a corrente elétrica quantos forem eles. Para isso, é 

necessário que todos os terminais de um mesmo lado sejam ligados entre si, o mesmo 

ocorrendo com os terminais do outro lado. O conjunto é então ligado aos pólos do gerador. A 

ddp é a mesma em todos os resistores, uma vez que estão ligados aos mesmos dois pontos. 

Algumas observações importantes sobre a associação em paralelo: 

(1º) Na associação em paralelo, à medida que associamos mais resistores, a resistência 

total vai diminuindo. Supondo que a ddp permaneça constante, vai aumentando a intensidade 

de corrente que percorre a associação, assim como a potência elétrica total dissipada. 

(2º) Como a ddp é mantida invariável numa associação em paralelo, a supressão de um 

elemento associado não modifica em nada os demais elementos. Simplesmente deixa de 

passar a corrente que passava pelo elemento suprimido. Por exemplo, se forem lâmpadas 

associadas em paralelo, quando uma é retirada ou se “queima”, as outras nada sofrem, pois, se 

a ddp continua a mesma e suas resistências são constantes, as correntes que por elas passam 

não tem suas intensidades modificadas. 

Daí conclui-se que a associação em paralelo é a que melhor se representa para uma 

associação elétrica domiciliar. Se os componentes de um circuito forem ligados todos sob 

uma mesma ddp constante fornecida pela companhia distribuidora de eletricidade, aconteça o 

que acontecer com um dos elementos, isso não vai afetar nenhum dos outros ligados. É por 

isso que podemos ligar, por exemplo, o televisor, sem que se altere o funcionamento de 

qualquer outro aparelho que esteja ligado, nem fica mais ou menos clara uma lâmpada que 

esteja acesa. 
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      Ilustração 4.6. Montagem de um resistor em paralelo. 

 

 

       Ilustração 4.7. – Apresentação da montagem de um resistor em paralelo. 
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         Ilustração 4.8. – Apresentação da montagem de um resistor em paralelo. 

 

 

Após a realização dos experimentos e apresentação destes foi aplicado às duas turmas 

que participaram da aula, o questionário abaixo:   

(1) Após a exposição do experimento, ocorreu melhor compreensão da diferença de 

associação de resistores em série e em paralelo e sua aplicação? 

(        ) Sim 

(        ) Não 

(2) É importante para o aprendizado a exposição de experimentações em sala de aula? 

(        ) Sim 

(        ) Não 

(3) Após verificar como se calcula o valor pago pela energia elétrica consumida, 

observou-se novamente a aplicação da Física e importância dela no cotidiano? 

(        ) Sim 

(        ) Não 

(4) É interessante utilizar as tecnologias para o estudo de conceitos físicos? 

(        ) Sim 

(        ) Não 
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(5) Com estes procedimentos o estudo da Física torna-se mais atraente? 

(        ) Sim 

(        ) Não 

 Ocorreu que todos os alunos responderam com sim em todas as alternativas, 

levando a concluir a importância destes recursos utilizados. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Ao implementar as metodologias no ensino e aprendizagem de Física, percebe-se que 

esse processo torna-se mais atraente aos alunos e proporciona uma melhor adaptação a 

aprendizagem, podendo ser visualizado isso, durante as aulas lecionadas as turmas da Escola 

de Ensino Fundamental e Médio Altamir Billy Soares, nas respostas dos alunos ao último 

questionário proposto e nos relatos sobre a aprendizagem do conteúdo exposto na referida 

aula. 

Os alunos indagaram sobre acontecimentos cotidianos que podem ser explicados com 

conceitos físicos, consideraram interessante o aprendizado proporcionado pela internet, além 

de verificarem a comparação da teoria, difundida pelo livro didático, através da utilização da 

internet e do experimento com material de baixo custo na aula. Sendo que na maioria das 

escolas não possuem laboratórios, podendo ser uma alternativa as aulas, a realização de 

experimentos com material de baixo custo e de experimentos virtuais. 

O conteúdo da disciplina de Física aplicado ao cotidiano leva os alunos a observarem a 

utilidade dos conceitos dessa disciplina. Sendo a internet parte do cotidiano destes, atrai os 

alunos com o conteúdo nele inserido, podendo ser utilizado para fins educativos. 

O professor pode potencializar esse aprendizado ao realizar aprimorações, cursos de 

capacitação, que incentivem e proporcione o uso destas metodologias para a melhoria no 

ensino e aprendizagem de Física, sendo ele responsável por parte do desempenho do aluno ao 

buscar meios que despertem seu interesse pela disciplina.  
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