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RESUMO 

 

 

 Este trabalho tem como objetivo demostras as diversas formas para melhorar o ensino 

da física no ensino médio. O estudo vem propor um ambiente escolar utilizando jogos 

educativos que possibilite a participação ativa dos alunos no ensino aprendizagem, propondo a 

utilização de recursos tecnológicos associados ao ensino da Física, além de aulas expositivas, 

experimentos reais. Através de tecnologia, o professor inovador tem vários recursos ao seu 

dispor para prender a atenção dos alunos dentro de sala de aula, podendo interagir melhor com 

seus alunos, utilizando os recursos audiovisuais, como a utilização do Datashow, computador, 

a internet e o softwares educacionais. 

 

 

Palavra chave: Jogos educativos, inovador, softwares, aulas expositivas.





 

ABSTRACT 

 

 

 This work aims to demonstrate the various ways to improve physics education in 

high school. The study proposes a school environment using educational games that enable the 

active participation of students in teaching learning, proposing the use of technological 

resources associated with the teaching of physics, as well as lectures, real experiments. Through 

technology, the teacher has many resources at their disposal to hold the attention of students 

within the classroom and interact better with their students, using audiovisual resources, such 

as using the data show, computer, internet and software educational. 

 

 

Keyword: Educational, innovative games, software, lectures. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

              

O presente trabalho tem por objetivo mostrar que a matéria de ciências que para a série 

do 9º ano é composta pelas disciplinas de física e química, o foco desse trabalho se concentra 

na matéria de física. A atividade desenvolvida foi proporcionar aos alunos aulas diferenciadas, 

buscando uma inovação no ensino de física para o 9ºano, as aulas aconteciam na sala de vídeo 

sempre utilizando os recursos de mídia sendo eles, o Datashow, softwares e vídeos. 

              A realização deste trabalho tornou-se mais fácil pois o PIBID tem como uma de suas 

atividades à docência compartilhada, onde os alunos do PIBID preparam aulas de forma 

diferente das tradicionais para apresentar aos alunos das escolas onde atuavam. Com isso foi 

elaborado um conjunto de aulas exclusivamente para o 9º ano, a fim de verificar a eficácia 

destas aulas em relação ao método tradicional, que foi medido através de um questionário, as 

atividades foram desenvolvidas no PIBID de 2012-2014.  

A aprendizagem constitui de certa forma o meio indispensável para as decisões tomadas 

pelos professores ela é parte integrante do processo de ensino aprendizagem do aluno. As aulas 

de Física, muitas vezes, são ministradas de forma estritamente teórica, enfatizando apenas os 

conceitos e levando os alunos a memorizarem as leis. Com o passar dos anos os métodos foram 

se modificando, tornando assim o ensino mais atraente aos olhos dos alunos, ficando cada vez 

mais fácil o relacionamento entre professores e alunos. 

 Para Nérice 1987, o professor tem que apresentar uma didática ativa : 

A função didática consiste em o professor estar preparado para melhor orientar a 
aprendizagem do educando, utilizando métodos e técnicas ativas que exijam a 
participação do mesmo na aquisição e elaboração dos relacionamentos, habilidades, 
atividades e ideias. Todo esse trabalho tem de ser feito, também, orientado o ensino 
de maneira a favorecer a reflexão, a criatividade e a disposição para a pesquisa.  

 

 O ensino da Física no ensino médio deve procurar contribuir para que o aluno venha a 

compreender e participar do mundo em que vive, desenvolvendo assim a capacidade de 

interpretar, situar e interagir com a natureza em transformação. 

    

A física deve apresentar-se, portanto, como um conjunto de competências especifica 
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 (PCN, p. 56) 

 

 A dureza das práticas convencionais muitas vezes é recorrente por parte do professor ao 

transmitir os conteúdos aos alunos. O mesmo ocorre com a forma avaliativa, promovendo ou 
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não o aluno a série seguinte, rotulando os alunos como incapazes, com rendimentos 

insatisfatórios.  

 O educar é complexo e envolve as formas de pensar. Por isso é necessário que o 

professor adote métodos inovadores de transmitir o ensinamento, permitindo assim que os 

alunos exercitem as estruturas mentais e seus conhecimentos empíricos, pois um professor 

desmotivado acaba tornando a aula cansativa. Bordenave e Pereira (1994) demostram isso em 

seu livro Estratégia de Ensino e Aprendizagem: 

 

... o segredo do bom ensino é o entusiasmo pessoal do professor, que vem de seu amor 
à ciência e aos alunos. Este entusiasmo pode e deve ser canalizado mediante 
planejamento e metodologia adequadas, visando sobretudo a incentivar o entusiasmo 
dos alunos para realizarem por inciativas próprias os esforços intelectuais e morais 
que a aprendizagem exige. 

 

 É necessário que os alunos possuam liberdade dentro de sala para buscar alternativas 

para solucionar a situação problema, experimentando, pesquisando, analisando os resultados 

para que, no final, eles cheguem as conclusões, fazendo suas próprias descobertas. 

 A teoria de Piaget (1988) também considera que ao invés do professor fornecer verdades 

ele deve apresentar situações ao aluno, estimulando ele a pensar e incentivando ele a descobrir 

fatos e reações. Na Física este método propõe que o educando adquira o conhecimento, 

deixando de lado a simples memorização dos conteúdos e fórmulas. Nos dias de hoje, com a 

tecnologia avançada, os alunos e professores contam com um aprendizado mais abrangente, 

onde o indivíduo tem a possibilidade de aprender brincando. Com uma grande quantidade de 

softwares voltados para a área de ensino é possível despertar nos alunos a curiosidade pelo 

saber, e isso utilizando o computador. Sobre isso Almeida (2000: 79) diz: 

uma   máquina que possibilita testar ideias ou hipóteses, que levam à criação de um 
mundo abstrato e simbólico, ao mesmo tempo em que permite introduzir diferentes 
formas de atuação e interação entre as pessoas sendo, por conseguinte, um 
equipamento que assume cada vez mais diversas funções. Como ferramenta de 
trabalho, contribui de forma significativa para uma elevação da produtividade, 
diminuição de custos e uma otimização da qualidade dos produtos e serviços.  

 

              Para a implantação de um método de ensino diferenciada, com o auxílio do 
computador, com o uso também de software são necessários alguns requisitos. Segundo Valente 
(1993: 01) 

para a implantação dos recursos tecnológicos de forma eficaz na educação são 
necessários quatro ingredientes básicos: o computador, os softwares educativos, o 
professor capacitado para usar o computador como meio educacional e o aluno, sendo 
que nenhum se sobressai ao outro. O computador não é mais o instrumento que ensina 
o aprendiz, mas a ferramenta com a qual o aluno desenvolve algo e, portanto, o 
aprendizado ocorre pelo fato de estar executando uma tarefa por intermédio do 
computador (p.13). 
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É importante ressalvar que o computador não vem de formar alguma substituir o 
professor em sala de aula, muito pelo contrário, o computador vai ser mais um aliado do 
professor, mais uma ferramenta pedagógica ao seu dispor, buscando sempre uma dinâmica 
maior para as suas aulas, sempre procurando uma maneira de envolver os alunos, trazendo o 
algo novo. Segundo FERREIRA: 

 (...) a) ser ‘sinônimo’ de status social, visto que seu usuário, geralmente 
crianças e adolescentes, experimentam a inversão da relação de poder do 
conhecimento que consideram ser propriedade dos pais e professores, quando estes 
não dominam a Informática; b) possibilitar resposta imediata, o erro pode produzir 
resultados interessantes; c) não ter o erro como fracasso e sim, um elemento para 
exigir reflexão/busca de outro caminho. Além disso, o computador não é um 
instrumento autônomo, não faz nada sozinho, precisa de comandos para poder 
funcionar, desenvolvendo o poder de decisão, iniciativa e autonomia; d) Favorece a 
flexibilidade do pensamento; e) estimula o desenvolvimento do raciocínio lógico, pois 
diante de uma situação-problema é necessário que o aluno analise os dados 
apresentados, descubra o que deve ser feito, levante hipóteses, estabeleça estratégias, 
selecione dados para a solução, busque diferentes caminhos para seguir; f) Possibilita 
ainda o desenvolvimento do foco de atenção-concentração; g) favorece a expressão 
emocional, o prazer com o sucesso e é um espaço onde a criança/jovem pode 
demonstrar suas frustrações, raiva, projeta suas emoções na escolha de produção de 
textos ou desenhos.   
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2 BREVE HISTÓRIA DAS LEIS BÁSICAS DA EDUCAÇÃO NACIONAL 
 

 

2.1 AS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS E A EDUCAÇÃO 

 
 

A inclusão da Educação como direito fundamental a todo cidadão percorreu um vasto 

caminho constitucional até chegar a uma escola de padrão básico. A trajetória da educação 

pública garantida por lei começou a ganhar destaque nos textos constitucionais a partir da 

constituição de 1891, alcançando uma inovadora e satisfatória posição junto à constituição de 

1934, onde surge pela primeira vez em textos constitucionais a tarefa de elaboração de diretrizes 

e bases para educação, além dos planos educacionais e investimento de percentual fixo dos 

subsídios para criação de escolas e manutenção das mesmas, por parte da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios. Já na constituição de 1946 o tema educação ganha uma força 

maior, pois foi elaborada numa época mais democrática.  

Nesta apresenta-se as ideias reivindicadas nos manifestos a favor da educação pública. 

Ainda com esta constituição em vigor é apresentada ao Congresso Nacional a primeira lei que 

trata exclusivamente da educação, a LDB de 1961. Com a educação ocupando um lugar de 

destaque perante os textos constitucionais, a constituição de 1988 assegura a educação pública 

nacional como dever do estado e direito de todos, garantida sua gratuidade.  

Segundo Carneiro [1], as constituições são os fundamentos dos direitos, verdadeiras 

bússolas que orientam, amparam e oferecem garantias aos cidadãos em suas vidas públicas. 

A primeira constituição do Brasil foi formulada em 1824. Desde então o Brasil teve 

mais sete constituições: a de1891, a de 1934, a de 1937, a de 1946, a de 1967, a de 1969 e a de 

1988. Nesse sentido a escola pública e a educação de qualidade ganhou forte apoio junto aos 

trames legais. Com o apoio dos representantes populares, a constituição Republicana de 1891 

inseriu em seu texto mudanças consideráveis que beneficiavam a educação. 

 Nesta o Congresso Nacional passa a legislar sobre o ensino superior, além de poder 

criar escolas secundárias e superiores nos Estados e responder pela instrução secundária do 

Distrito Federal. Quanto aos Estados cabia-lhes legislar sobre o ensino primário e secundário, 

implantar e manter escolas primárias, secundárias e superiores. Concebia ainda ao Governo 

Federal o poder de atuar na implementação das escolas primárias, secundárias e superiores. 
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A constituição de 1934 inovou a educação implementando à União Federal a tarefa de 

fixar as diretrizes e bases da educação nacional, recebendo também a função de elaborar o plano 

nacional de educação. Além deste, ela criou também o Conselho Nacional de Educação.  

Os Estados e o Distrito Federal ganharam liberdade para organizar seus sistemas de 
ensino, além de instalar os Conselhos Estaduais de Educação com mesma autonomia do 
Conselho Nacional, sob as mesmas jurisdições. Três outras conquistas ganharam lugar junto ao 
texto constitucional: 

� Ensino primário gratuito para todos, desde que oferecidos em escolas públicas, 
incluindo alunos com idade adulta, que por alguma razão deixou de cursar o ensino 
na idade adequada; 
 
� Repasse de 10% por parte da União e dos Municípios e 20% dos estados e 
Distrito Federal dos subsídios, para investimento na manutenção e desenvolvimento 
da educação; 

 
 

� Destinação de 20% dos recursos Federais para a educação na zona rural. 
 

Já em um país mais democrático pós-guerra, a constituição de 1946, sustentada por um 

conjunto de valores de liberdade, defesa da dignidade humana e solidariedade, proclama a 

educação como um direito de todos, introduzindo princípios, segundo (CARNEIRO, 2007, pp. 

20-21): 

� Compulsoriedade do ensino primário para todos e sua gratuidade nas escolas públicas; 
 

� Gratuidade do ensino oficial nos níveis ulteriores, para alunos carentes. 
 

 

� Obrigatoriedade de oferta do ensino primário por parte de empresas com mais de cem 
empregados e, ainda, exigência às empresas industriais e comerciais de assegurarem 
aos trabalhadores menores. 
 

� Ingresso no magistério através de concurso de provas e títulos. 
 

 

� Fornecimento de recursos por parte do Estado para que o direito universal de acesso 
à escola primaria fosse assegurado, buscando-se, desta forma a equidade social. 
 

� Responsabilidade educativa compartilhada pela família e pela escola, podendo haver 
oferta pública e privada em todos os níveis de ensino. 

 

� Oferta obrigatória de ensino religioso, embora fosse de matricula facultativa para os 
alunos. 

 

Com essa constituição o Ministério da Educação e Cultura passa a exercer atribuições 
de poder Público Federal na educação. Na percepção de Carneiro (CARNEIRO, 2007): 

 “... a Carta de 1946 preceituou uma organização equilibrada do sistema educacional 
brasileiro, mediante um formato administrativo e pedagógico descentralizado, sem 
que a União abdicasse da responsabilidade de apresentar as linhas-mestras de 
organização da educação nacional. Nela, a muito das ideias e do espirito do Manifesto 
dos Pioneiros da Educação nova, de 1932”.  
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Em coerência com a percepção do autor acima mencionado o Ministério da Educação 

organizou e oficializou uma comissão de educadores para reformular a educação nacional. 

Neste sentido surge a primeira Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (Lei 4024/61) a 

ser aprovada pelo Congresso Nacional, fato que ocorreu onze anos mais tarde. 

Na constituição promulgada em 5 de outubro de 1988, em vigor até os dias atuais com 

suas alterações através de ementas, a educação ganhou destaque: 

 

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 
(Art.205 da Constituição Federal de 1988). 

 

Com base nos Artigos 206, 207 e 208, a Constituição pauta-se pelos seguintes 

princípios, segundo Carneiro (CARNEIRO, 2007, p. 22): 

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento de arte e o saber; 

III. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino; 

IV. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V. Valorização dos profissionais do ensino, garantindo, na forma da lei, planos de 

carreira para magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivo 

por concurso público de provas de títulos, assegurando regime jurídico único para 

todas as instituições mantidas pela União; 

VI. Gestão democrática de ensino público, na forma da lei; 

VII. Garantias de padrão de qualidade. 

 

O artigo 207 da Constituição de 1988 diz também que: 

“As universidades gozam de autonomia didático-cientifica, administrativa e de gestão 
financeira e patrimonial, obedecerão ao princípio da dissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão. ”  

 

O Estado tomou a educação como dever, garantindo segundo (CARNEIRO, 2007, pp. 22-

23). 

I. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram 

acesso na idade própria; 

II. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;  
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III. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV. Atendimento em creche e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade; 

V. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo 

a capacidade de cada um; 

VI. Oferta de ensino regular, adequado às condições de educando; 

VII. Atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 

saúde.  

 

 

2.2 SURGIMENTO E TRAJETÓRIA DAS LEIS DE DIRETRIZES E BASES DA 

EDUCAÇÃO NACIONAL (LDB) 

 

 

O primeiro texto constitucional a mencionar e fixar tarefas para elaboração de diretrizes 

e bases da educação nacional foi à constituição de 1934. Sob o ponto de vista denotativo, bases 

são as vigas de sustentação, fundamentos, elementos estruturais de um corpo. Diretrizes está 

ligado ao alinhamento de normas e de procedimentos.  

Na concepção de Carneiro (2007), estes termos aplicados às normas educativas, infere 

que as bases se remetem à função substantiva da educação organizada. Compõem-se, portanto, 

de princípios, estruturas axiológicas, dimensões teológicas e contorno de direitos. A este 

conjunto podemos chamar de funções substantivas. As diretrizes, por outro lado, invocam a 

dimensão adjetiva da educação organizada. Para o autor as bases estão mais ligadas a um 

conteúdo de concepção política, enquanto que as diretrizes estão mais ligadas a um conteúdo 

de formulação operativa. 

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi publicada em 20 de 

dezembro de 1961 pelo presidente João Goulart, quase trinta anos após ser prevista pela 

constituição de 1934. O primeiro projeto de lei foi encaminhado pelo poder executivo ao 

legislativo em 1948 e decorreram treze anos para que a Lei 4.024/61 fosse aprovada. O texto 

aprovado oferecia com relativa clareza as diretrizes e bases da educação nacional. Os eixos 

decorriam sobre: 

i. Dos fins da educação; 

ii. Do direito à educação; 

iii. Da liberdade de ensino; 
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iv. Da administração do ensino; 

v. Do sistema de ensino; 

vi. Da educação de grau primário; 

vii. Da Assistência Social Escolar; 

viii. Dos recursos para Educação. 

 

Com essa lei a educação do país ganha um alinhamento estruturado, sob a qual está 

amparada. A LDB/61 assegurou ao aluno o direito de cursar o ensino superior, 

independentemente do tipo de curso que o aluno tivesse feito. Garantia, também, ao aluno, o 

aproveitamento dos estudantes, se o mesmo migrasse de um ramo de ensino para outro. 

A segunda Lei de Diretrizes e Bases, oficialmente denominada Lei da reforma do ensino 

de 1º e 2º grau, foi publicada em 11 de agosto de 1971, durante o regime militar pelo presidente 

Emilio Garrastazu Médici. Os grandes eixos da lei 5.692/71 foram, assim definidos: 

i. Do Ensino de 1º e 2º Graus; 

ii. Do Ensino de 1º Grau; 

iii. Do Ensino de 2º Grau; 

iv. Do Ensino Supletivo; 

v. Dos Professores e Especialistas; 

vi. Do Financiamento; 

vii. Das Disposições Gerais; 

viii. Das Disposições Transitórias. 

 

 

2.3 COMO É APLICADO O CONTEÚDO DA FÍSICA NO MÉTODO TRADICIONAL 

 

 

 A maioria dos professores geralmente faz o uso do ensino tradicional, utilizando 

apenas o livro didático, pincel e o quadro, ficando preso a uma aula maçante, que muitas vezes 

apresenta conceitos, leis e formas muito distantes do mundo em que vivemos. Estes educadores 

dentro de sala se acham donos do saber, procuram abordar, controlar, conduzindo os alunos a 

memorizarem e decorar os conteúdos aplicados.  

 Aplicam alguns exercícios como exemplo e, por último, avaliam o conhecimento 

através de provas, não levando em conta que cada aluno dispõe de um método próprio de 

compreensão. Tornam assim a aula improdutiva, pois deixam os alunos desmotivados a 

aprender.  
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 Para que ocorra um bom desenvolvimento dos alunos o professor necessita estar 

motivado, de forma a contagiar seus alunos. No método tradicional muitas vezes o professor 

elabora aquela aula maçante, no qual seu pensamento é de transmitir apenas o conteúdo, não 

levando em conta se o aluno irá aprender, pois para ele basta apenas que o aluno decore as 

fórmulas aplicadas, como se observa na figura 1. 

 

Figura 1 - Método tradicional: aula expositiva impondo a memorização do conteúdo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://leticiabraganca-evsnaescola.blogspot.com.br/2011_05_29_archive.html 

 

 Por isto as aulas de física precisam urgentemente de um método inovador, que 

prenda a atenção do aluno. Para Piaget, os métodos ativos ou inovadores levam os alunos a criar 

e não, simplesmente, a decorar e repetir conteúdo, segundo Piaget (Piaget, 1988): 

 

Em resumo, o princípio fundamental dos métodos ativos só se pode beneficiar a história 
das ciências e assim pode ser expresso; compreender é inventar, ou reconstruir através 
da reinvenção, e será preciso curva-se ante tais necessidades se o que se pretende para 
o futuro é moldar indivíduos capazes de produzir ou de criar, e não apenas de repetir.  

  

 O cenário do aprendizado deve ser considerado, na educação, no que foi descrito por 

Sousa (2011), no qual consiste como um fator de troca, ou seja, no qual o professor ao interagir 

com os alunos de certa forma além de transmitir seu conhecimento produza respostas sobre o 

conhecimento aplicado tendo em vista que o processo de ensino aprendizagem não acontece de 

forma unilateral, mas sim através de estímulos e respostas, no qual todos aprendem 

enriquecendo o aprendizado. 
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 Tais estímulos levaram os alunos a buscarem por si só meios de ampliar seus 

conhecimentos em pequenas ações aplicadas no dia- a- dia, pois muitas vezes é pensado que a 

física não é atribuída em nossa vida rotineira. 

 Sabemos que o simples caminhar, erguer um objeto ou aplicar força está sendo aplicado 

as Leis da física, muitas vezes mal compreendida pelo aluno, e que através de simples exemplos, 

proporciona-se uma nova visão desta disciplina, taxada muitas vezes como complexas. 

 

 

2.4 MÉTODOS DE INOVAÇÃO PARA O ENSINO DA FÍSICA EM SALA DE AULA 

 

 

 Hoje os educadores podem contar com a tecnologia como meios alternativos para 

ajudar no aprendizado dos alunos. Uma mudança qualitativa no ensino aprendizagem acontece 

quando o professor consegue integrar, numa visão inovadora, todas as tecnologias existentes, 

usando-as como ferramenta para a transmissão de conhecimentos. 

 Atualmente o professor conta com grande leque de opções metodológicas, podendo 

trabalhar os assuntos de forma mais dinâmica, presencial e virtual, de maneira que os alunos se 

identifiquem e interajam dentro de sala de aula. Segundo Tardif (2006): 

 

A maneira dos professores ensinarem advém de muitos fatores, como: o seu 
conhecimento pré-adquirido antes da formação, familiares, amigos, ambiente escolar, 
as bases da formação, as fontes curriculares e as condições de seu trabalho cotidiano. 

 

 O novo modo educativo visa o educador, que se mostra capaz de entender a 

heterogeneidade da sua turma. Contudo procura-se adequar e interagir com ela, mostrando 

domínio do conteúdo que o torne capaz de promover o entrosamento entre os educandos e o 

conhecimento transmitido. 

 É necessário conduzir os alunos a uma aprendizagem de respeito, reforçando a 

postura do educador que deve demonstrar a capacidade e a sensibilidade de avaliar com 

discernimento cada um de seus alunos. Segundo Aragão (2006), o professor antes de inovar 

deve de certa forma analisar alguns aspectos importantes, ponderando para que assim tenha 

uma inovação bem-sucedida. 

 Seguindo os Parâmetros Curriculares Nacionais, o professor numa prática inovadora 

deve considerar que (BRASIL, vol.1, 1997, p. 103): 
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É importante salientar que o espaço de aprendizagem não se restringe a escola, sendo 
necessário propor atividades que ocorram fora dela. A programação deve contar com 
passeios, excursões, teatro, cinema, visita a fabricas, marcenarias, padarias, enfim, com 
as possibilidades existentes em cada local e as necessidades de realização do trabalho 
escolar.  

  

 Compreender a Física se faz necessário principalmente porque estamos em constantes 

transformações, e isso é outra forma de desenvolver o interesse do aluno, dispondo-lhes de 

condições de identificar e descobrir seus significados. Pena (2007, p.517) descreve que: 

 

O conhecimento histórico incorporado a cultura e integrado como instrumento 
tecnológico tornou-se indispensável a formação da cidadania contemporânea, tal como 
a necessidade que o conhecimento físico seja explicado como o processo histórico 
objeto de continua transformação e associado as outras formas de expressão e produção 
humanas. 

 

 Visando a realidade do aluno fora de sala de aula, a inovação faz se necessária pois 

as aulas tradicionais estão em desacordo com a realidade vivida na sociedade. Isto porque hoje 

o professor pode contar com recursos audiovisuais que facilitam o entendimento dos conceitos, 

antes impossíveis de representar em sala de aula. 

 Para Aranha (1996, p. 239), a inovação com os novos recursos se faz importante, pois 

conta com a participação do aluno em sala de aula, proporcionando a eles uma aula mais 

dinâmica, diferente do que se costuma ver no método tradicional: 

 

O importante é que os novos recursos, como o computador, a televisão, o cinema os 
vídeos, não sejam usados apenas como instrumentos, mas se tornem capaz de 
desencadear transformações estruturais na velha escola. Só assim a função do professor 
pode ser revitalizada, libertando-o da aula de saliva e giz e estimulando o aluno a uma 
posição menos passiva e mais dinâmica.  

 
 
 Os alunos deverão ter a consciência de que os conceitos físicos não são absolutos, 
eles estão em constante processo de mudança, e fazem parte de uma construção histórica e que 
leva em consideração a forma de pensar de cada etapa vivida pela sociedade. Que muito já se 
descobriu, mas que muito mais espera por ser desvendado, e que esta função não está destinada 
apenas a gênios, mas a pessoas normais, desde que desenvolva suas capacidades e 
competências. Sobre isso, Pena (2007, p.517), escreve que:  
 

O conhecimento histórico incorporado à cultura e integrado como instrumento 
tecnológico tornou-se indispensável à formação da cidadania contemporânea, tal 
como a necessidade que o conhecimento físico seja explicado como o processo 
histórico, objeto de contínua transformação e associado às outras formas de expressão 
e produção humanas.  
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 A compreensão, acima mencionado está integrado a condições sociais, políticas e 

econômicas de uma determinada área em uma determinada época. É competência essencial para 

que se possa estabelecer uma relação entre a Física e as Ciências Humanas. 

 Ricardo et al. (2008) comentam que no ensino por competência se faz necessário 

entender que a relação didática engloba um conjunto de variáveis que vão além da relação entre 

professor-aluno e/ou entre aluno-conteúdo. Estas variáveis interagem entre si e ocorrem dentro 

de um sistema didático mais amplo que a relação didática, pois ultrapassam a barreira da sala 

de aula, sofrendo assim tanto influências internas como externas. 

 

 

2.4.1 Uso do computador nas aulas de física 

 

 

 Com o avanço tecnológico o computador tem um papel importante e de grande 

influência nos dias atuais, disponibilizando vantagens inovadoras na sua utilização, permitindo 

assim o rápido acesso a qualquer tipo de informação, independentemente do dia ou da hora. 

Segundo Aranha (1996), os computadores são janelas para o mundo, nos quais possibilita a 

troca de arquivos, acessos a banco de dados internacionais, divulgação de pesquisas e discussão 

de temas variados. 

 Esta ferramenta poderosa, se bem utilizada pelos alunos, pode beneficiá-los a um 

aprendizado de descobertas fascinantes. O papel do professor, neste caso, é de mediadores, pois 

de certa forma o computador dispõe ao professor inúmeras possibilidades de ensino. Conforme 

Zibol (Zibol 1999, p.111): 

    

A escola não pode ignorar que os computadores são muitos em voga em vários setores 
da vida da sociedade, seja nos magazines, escritórios, lares, restaurantes, proliferando-
se o seu uso de forma extraordinária graças ao poderoso recurso de sintetização de 
informações que esse aparelho oferece.  

 

 Cabe ao professor identificar a melhor maneira de adaptar esta poderosa ferramenta 

a sua forma de ensinar à física. Ricardo et. al. (2006) destacam o uso da tecnologia na sala de 

aula e sua importância, não só como instrumento para despertar o interesse dos alunos, mas 

também desencadear o senso crítico, o que lhes permite estar preparados para lidar com as 

escolhas que o mundo atual lhes oferece. 
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 O uso das tecnologias em sala de aula é uma ferramenta para quebrar o 

tradicionalismo e complementar as poucas aulas experimentais, além de motivar o uso da 

informática como ferramenta de aprendizagem de Física. Porém, para que tudo isso se torne 

realidade, é preciso investir mais não só em infraestrutura, mais principalmente nos professores.  

 Barbosa et al. (2006) mostra que é possível usar o computador para auxiliar a 

aprendizagem de Física no Ensino Médio. Halloun, citado em Barbosa et al. (2006), afirma que 

um bom modelo deve ter simplicidade, precisão e poder de previsão. Porém para que os 

modelos se tornem satisfatórios, exigem complexidade e tratamento matemático sofisticado, o 

que acaba sendo uma dificuldade para os professores. Neste sentido, a prática laboratorial é de 

grande importância, pois possibilita ao aluno visualizar melhor os limites dos modelos 

envolvidos.  

 O computador tem sido usado não só nas práticas laboratoriais, mas em sala de aula, 

abordando conteúdos de grande complexidade e que exigem um tratamento matemático mais 

amplo. Veit e Teodoro (2002) mostram as vantagens do uso de softwares educacionais no 

ensino de Física, mostrando que eles são a ligação entre o abstrato e o concreto, possibilitando 

um ganho considerável no aprendizado. 

  Nesse contexto acrescenta muitas publicações, entre elas as da Revista Brasileira de 

Ensino de Física trazem a ideia de que o computador não pode ser usado unicamente para 

fornecer informações, mas, principalmente, para auxiliar na construção do conhecimento, 

porém não se dá a ênfase necessária à modelagem computacional, mesmo esta sendo usada pelo 

discurso científico que trabalha mais com representações do que com explicações. 

 Pires e Veit (2006) abordam o uso de tecnologia de informação (TI) no ensino da 

física como uma forma de ampliar o conhecimento transmitido ao aluno, aumentando o tempo 

de aula e proporcionando uma maior interação com o computador como instrumento facilitador. 

 Com a utilização de softwares o professor consegue demonstrar alguns fenômenos ou 

sistemas físicos, coisa que no método tradicional é impossível. Através desses softwares 

educacionais o professor consegue dispor de um ambiente com situações variadas, 

possibilitando um amplo aprendizado do aluno. 

 Entre os softwares desenvolvidos especificamente para o ensino da física, os mais 

usados são o Modellus (figura 2), o Interactive Physics (figura 3), phET e o Crodile Physics 

(figura 4). 

 

 



35 

 

Figura 2 - Softwares modellus: permite a construção e simulação de modelos e fenômenos físicos, esboçando 
gráficos através das equações. 

 
Fonte: http://fisicafenomenal.blogspot.com.br/2010/07/modelador-matematico-modellus-401.html 

 

 

Figura 3 – Interctive Physics, considerado um laboratório de física no computador, enfatiza o estudo da 
mecânica e desenvolvem conceitos de gravidade, conservação de energia. 

Fonte: http://www.design-simulation.com/ip/ 
 
 



36 

 

Figura 4 - Crocodile Physics, combina simulações de circuitos elétricos com simulações de elementos mecânicos 
e também permite experiências com ondas e sons 

Fonte: http://www.fciencias.com/2011/10/11/crocodile-physics-605/ 
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3 APRENDIZAGEM MECÂNICA E SIGNIFICATIVA 

 
 

 A teoria da aprendizagem significativa é uma abordagem cognitivista da construção 

do conhecimento. Segundo David Ausubel (apud Moreira, 2006), “é 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” (p. 14). 

 Na década de 1960, David Ausubel (1980, 2003) propôs a sua Teoria da aprendizagem 

significativa, na qual aborda a aprendizagem de significados (conceitos) como aquela mais 

relevante para seres humanos. Ele ressalta ainda que a maior parte da aprendizagem ocorre na 

forma receptiva e, a partir daí, a humanidade tem-se valido para transmitir as informações ao 

longo das gerações. Uma de suas contribuições é marcar claramente a distinção entre 

aprendizagem significativa e a aprendizagem mecânica. 

 Quando nos deparamos com uma nova informação o aluno pode decidir absorver esse 

conteúdo de maneira literal. Com isso a sua aprendizagem será considerada como mecânica, 

tendo em vista que ele só conseguirá a simples reprodução de maneira idêntica daquela que foi 

apresentada, não permitindo ao aluno um amplo entendimento. Assim o aluno não consegue 

assimilar a solução de problemas em outros contextos. 

 No entanto, quando o aluno tem pela frente um novo tipo de informação no qual ele 

consegue fazer conexões entre esse material que lhe é apresentado e o seu conhecimento prévio 

em assuntos correlatos, ele estará construindo seus próprios significados para essa informação, 

transformando-a em conhecimentos específicos, em significados sobre o conteúdo apresentado. 

Essa construção de significados não é uma apreensão literal da informação, mas é uma 

percepção substantiva do material apresentado e, desse modo, se configura como uma 

aprendizagem significativa (Tavares, 2004). 

 Em relação à aprendizagem significativa não é apenas a retenção da absorção do 

conhecimento, mas o objetivo principal é de se desenvolver a capacidade de transferir esse 

conhecimento de forma que o aluno compreenda e desenvolva sua própria conclusão sobre o 

que lhe foi ensinado, para que isso torne possível sua utilização em um contexto diferente 

daquele em que ela se concretizou. 

 Para isso o professor necessita conhecer seu aluno, de forma a saber até onde vai o 

conhecimento significativo do aluno. Pode-se dizer que a aprendizagem significativa ocorre 

quando uma nova informação se agrupa a conceitos relevantes já existentes na estrutura 

cognitiva do aluno.  Vale ressaltar que isso não é mera união, mas um processo de assimilação 
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no qual a nova informação modifica os conceitos, transformando-os em conceitos mais 

abrangentes.  

 Em oposição à aprendizagem significativa está a aprendizagem mecânica ou também 

conhecida como aprendizagem automática, na qual a nova informação é aprendida sem que 

haja interação com informações existentes no entendimento cognitivo do aprendiz. Desta forma 

o conhecimento é armazenado de forma decorativa, não sendo diferenciado do que ele já sabe, 

como se observa na figura 5. 

 

Figura 5 - Aprendizagem mecânica e Aprendizagem Significativa 

 

 

Fonte: http://www.revistadigital.com.br/2013/01/aprendizagem-da-leitura/ 

  

 A aprendizagem mecânica ocorre através de um conhecimento novo de forma 

arbitrária, na qual o aluno aprende sem entender do que se trata, qual a sua importância, o 

significado do por que. O aluno aprende exatamente como foi falado ou escrito, não dando 

abertura para interpretação própria. Este tipo de aprendizagem acontece como produto da 

ausência de conhecimento prévio relacionado e relevante ao novo conhecimento a ser 

aprendido. 

 O exemplo disso, quando estudamos operações com números relativos, é provável 

aprender, de modo significativo, no qual um número positivo multiplicado por outro positivo 

resulta num outro número positivo e que um número positivo multiplicado por um número 

negativo resulta em um número negativo. Uma consequência disso é que não apenas 

construímos o conhecimento ao longo da vida, mas esse passa por múltiplas reconstruções 

Aprendizagem Significativa 
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causadas pelo desenvolvimento cognitivo e intelectual, passando por mudanças tanto 

quantitativas quanto qualitativas. Podemos notar a diferença na absorção do conhecimento 

mecânico ao significativo, pois a medida que o conhecimento se expande maior é absorção do 

conteúdo, podemos observar nas (figuras 6 e 7). 

 

Figura 6 - mecânico para o Significativo 

 

 

Fonte:revistaeixo.ifb.edu.br 
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Figura 7 - Requisitos para ocorrer a aprendizagem Significativa (ROCHA, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://rcrrodrigues.wordpress.com/2010/12/06/teoria-da-aprendizagem-significativa-de-david-ausubel/ 

 

 Para o Ausubel, o maior objetivo é que todas as ideias sejam absorvidas e aprendidas 

de forma significativa, desta forma as novas ideias serão armazenadas por um tempo maior e 
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de maneira estável. Segundo esta teoria a aprendizagem significativa pode ser processada pelo 

aluno tanto pelas descobertas de novas teorias quanto por recepção. 

 
� Descoberta: O aluno deve aprender “sozinho”, deve descobrir algum princípio, relação lei, 

semelhante ao que acontece na solução de um determinado problema. 

� Recepção: o aluno recebe as informações prontas (como em uma aula expositiva) e o 

trabalho do aluno consiste em atuar ativamente sobre esse material, a fim de relacioná-lo a 

ideias relevantes disponíveis em sua estrutura cognitiva. 

Na aprendizagem existem duas formas gerais para aprender os conceitos: 

� Formação de conceitos, que acontece na infância; e 

� Assimilação de conceitos, que é a forma dominante da aprendizagem de conceitos na 

escola. 

      A figura 8 ilustra o processo de aprender mecanicamente e o processo de aprender 

significativamente. 

 

Figura 8 - Conceitos sobre a abordagem significativa (ROCHA, 2007) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://rcrrodrigues.wordpress.com/2010/12/06/teoria-da-aprendizagem-significativa-de-david-ausubel/ 
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Na formação dos conceitos os critérios são adquiridos por experiência direta: através de 

estágios de gerações de hipóteses. Baseado na medida em que o vocabulário da criança 

aumenta, novos conceitos são adquiridos, pois ocorre a assimilação de conceitos a partir de 

combinações das referências disponíveis na sua estrutura cognitiva. 

 Desta forma entendemos que uma abordagem mais dinâmica proporciona aos alunos 

um aprendizado significativo mais amplo e enriquecido de conhecimento, tendo em vista que a 

motivação de aprender será maior devido às artimanhas utilizadas pelo professor, permitindo 

ao aluno criar seus próprios conceitos referente ao que lhes é apresentado. Coisa que não existe 

na aprendizagem mecânica, na qual o professor entra desmotivado em sala de aula, ensinando 

de forma maçante e cansativa, despertando em seus alunos apenas a reprodução fiel do que foi 

passado durante a aula. 

 Isso não acontece apenas com os estudantes. Os professores também são eternos 

aprendizes. Este fato é bem exemplificado por uma história contada por Jerome Bruner, em seu 

livro The process of education (1977), referindo-se a uma conversa entre dois professores 

durante o intervalo do café, parte da qual reproduzimos a seguir, de Brunner (BRUNER, 1977, 

p. 43): 

Ontem um aluno entrou na minha sala e me disse:  
– Não entendi nada do que o senhor ensinou na última aula.  
Então, expliquei de novo para o aluno.  
– Desculpa professor, mas ainda não entendi. 
 Então, expliquei de novo para o aluno.  
– Professor, me desculpa, não sei o que está acontecendo comigo, mas ainda não 
entendi.  
Então, expliquei de novo para o aluno.  
E, caro colega, então aconteceu algo verdadeiramente extraordinário: eu entendi 
!!!!!!!  

 

  O conhecimento mecânico baseia-se na incorporação de conceitos de certa forma 

isolados. Diferentemente do significativo, por sua vez, é o conhecimento em rede com muitos 

conceitos (unidades de conhecimento) interligados. Quanto maior a rede mais significativo é o 

conhecimento, como podemos observar na figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Figura 9 - Processo de aprendizagem mecânica e significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: revistaeixo.ifb.edu.br 

  

 Ausubel, Novak e Hanesian (1978) sugerem duas condições para que seja possível 

aprender significativamente. São elas:  

1. Disposição de aprender de modo significativo, ou seja, recusa a memorização (decorar) de 

um novo conhecimento sem que haja o entendimento real do seu significado. Esta atitude é 

chamada de Postura de Aprendizagem Significativa (ibidem, p. 41).  

2. Estrutura cognitiva de um conhecimento prévio (anterior) relevante e relacionado ao novo 

conhecimento. 

 

 

3.1 O PAPEL DO PROFESSOR INOVADOR  
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 O ato de educar é colaborar para que professores e alunos - nas escolas e organizações 

- transformem suas vidas em processos permanentes de aprendizagem. É ajudar os alunos na 

construção da sua identidade, do seu caminho pessoal e profissional - do seu projeto de vida, 

no desenvolvimento das habilidades de compreensão, emoção e comunicação que lhes 

permitam encontrar seus espaços pessoais, sociais e profissionais e tornar-se cidadãos 

realizados e produtivos.  

 Na sociedade da informação todos estamos reaprendendo a conhecer, a comunicar-

nos, a ensinar e a aprender; a integrar o humano e o tecnológico; a integrar o individual, o grupal 

e o social. Uma mudança qualitativa no processo de ensino/aprendizagem acontece quando 

conseguimos integrar dentro de uma visão inovadora todas as tecnologias: as telemáticas, as 

audiovisuais, as textuais, as orais, musicais, lúdicas e corporais. Passamos muito rapidamente 

do livro para a televisão e vídeo e destes para o computador e a Internet, sem aprender e explorar 

todas as possibilidades de cada meio.  

 O professor tem um grande leque de opções metodológicas, de possibilidades de 

organizar sua comunicação com os alunos, de introduzir um tema, de trabalhar com os alunos 

presencial e virtualmente, de avaliá-los. Cada docente pode encontrar sua forma mais adequada 

de integrar as várias tecnologias e procedimentos metodológicos. Mas também é importante 

que amplie, que aprenda a dominar as formas de comunicação interpessoal/grupal e as de 

comunicação audiovisual/telemática. 

  No começo procurar estabelecer uma relação empática com os alunos, procurando 

conhecê-los, fazendo um mapeamento dos seus interesses, formação e perspectivas futuras. A 

preocupação com os alunos, a forma de relacionar-nos com eles é fundamental para o sucesso 

pedagógico. Os alunos captam se o professor gosta de ensinar e principalmente se gosta deles 

e isso facilita a sua prontidão para aprender.  

 A prática pedagógica dos professores assim, como o seu papel, que são produtos 

essencialmente da sua formação pré e pós-universitária; em todos os níveis de ensino é algo 

muito questionado nestes últimos anos, pois estes têm que cada vez mais aprimorar a sua prática 

em função de vários fatores como: a tecnologia avançada, incentivar a produção de 

conhecimento atuando, por exemplo, com o ensino pela pesquisa, ter habilidade de trabalhar 

em grupo e se manter informado das exigências do mercado de trabalho que também estão em 

constante mutação. Como a mudança do papel dos professores está relacionada com as 

mudanças paradigmáticas, estes não podem entrar no paradoxo de superar a sua prática 

conservadora, e ficarem com as mesmas atitudes e posturas diante seus alunos.  
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 A maneira dos professores ensinarem advém de muitos fatores, como: o seu 

conhecimento pré-adquirido antes da formação, familiares, amigos, ambiente escolar, as bases 

da formação, as fontes curriculares e as condições de seu trabalho cotidiano. Para o autor, 

ensinar é agir com outros seres humanos, o saber se dá através de relações complexas entre o 

professor e o aluno, enfatiza-se na prática dos professores a relação com o outro. Os docentes 

que adotam uma abordagem tradicional, segundo Mizukami (1986), defendem como elementos 

imprescindíveis a transmissão de conteúdo.  

 Ato o qual, a mesma autora considera como motivo das críticas a este modelo de 

ensino. Os Paradigmas inovadores, que para Behrens (2005) formam uma aliança entre a 

abordagem progressista, a abordagem holística, o ensino com pesquisa, juntamente com a 

utilização de tecnologias inovadoras, busca a produção do conhecimento, o que 

consequentemente exige mais dos professores.  

 Grande parte dos professores tem uma prática embasada no ensino tradicional, 

deixando o aluno passivo diante da apresentação dos conteúdos que devem ser copiados, 

decorados e transcritos na avaliação final do semestre. Assumindo papéis que não oportunizam 

a interação dentro da sala de aula. Na concepção de Behrens (2005), “O novo paradigma a ser 

proposto para os docentes exige destes e de seus alunos a produção de conhecimento com 

autonomia, criticidade e espírito investigativo”. Uma prática inovadora se conquista a partir do 

desenvolvimento do paradigma da complexidade.  

 Para Tardif (2006), dentro da formação dos professores os modelos conservadores e 

inovadores muitas vezes não são os únicos a definir o papel dos professores, este podem adquiri-

los de outras fontes, como a cultura cotidiana, os conhecimentos pré-institucionais, pós-

institucionais; pois muitos professores tiveram uma formação tradicional e acabam inserindo-

se na formação com este papel.  

 O novo sujeito educativo é o educador que é capaz de entender a heterogeneidade da 

turma, adequando-se e integrando-se a ela, tendo domínio do conteúdo que o torne capaz de 

promover o intercâmbio entre os alunos e o conhecimento consequentemente estabelecendo 

uma relação harmoniosa em atendimento às exigências do princípio da inclusão.  

 Com o novo educador o fazer pedagógico torna-se mais sensível e aprimorado, 

reforçando uma postura mais humana em seu desempenho em paralelo ao desempenho 

profissional, dotado de um conjunto de capacidades que incluem habilidades e competências, 

que o torne capaz de realizar um trabalho mais cooperativo, integrador atualizado e responsável, 

com mobilidade e interação, preparado para criar condições novas, transpirando afetividade e 

paciência pedagógica.  
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 No convívio escolar, educandos e educadores estão sempre aprendendo a aprender, a 

fazer, a ter, a conviver, a empreender e a transformar-se em um indivíduo mais informado e 

autônomo e a desenvolver também a concepção, execução e avaliação do trabalho pedagógico 

num contexto participativo no âmbito da escola, dos sistemas de ensino ou outros espaços 

organizacionais, educacionais e culturais, com diferentes sujeitos sociais.  

 O que a sociedade precisa é de profissionais intelectualmente preparados, capazes de 

atuar de forma competente. Esse preparo será encontrado no conhecimento científico, mas, é 

através da pratica que ele vai exercitar o seu espírito docente e humano quanto aos problemas 

e às dificuldades encontradas, fortalecendo-se como educadores, traçando um paralelo entre o 

conhecer e o saber, o praticável que produza prazer e qualidade educativa. É preciso conduzir 

a aprendizagem dos alunos numa relação de respeito, reforçando uma postura humana integrada 

à postura do educador, com a responsabilidade de avaliar as peculiaridades de cada aluno. 

Conforme Masetto (2003, p.82), 

 [...] A oportunidade de alunos e professores, pessoalmente e por interesse e motivação 
própria poderem entrar em contato imediato com as mais novas e recentes 
informações, pesquisas e produções científicas do mundo todo, em todas as áreas; a 
oportunidade de desenvolver a autoaprendizagem e a Inter aprendizagem pelos 
microcomputadores das bibliotecas, das  residências, dos escritórios, dos locais de 
trabalho faz com que tais recursos sejam incorporados ao processo de aprendizagem, 
uma nova forma de se contatar com a realidade ou fazer simulações facilitadoras de 
aprendizagem.  

 

Para David Ausubel, psicólogo da aprendizagem, o principal no processo de ensino é 

que a aprendizagem seja significativa. Isto é, o material a ser aprendido precisa fazer algum 

sentido para o aluno. Isto acontece quando a nova informação "ancora-se" nos conceitos 

relevantes já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz. 

Neste processo a nova informação interage como uma estrutura de conhecimento 

específica, que Ausubel chama de conceito "subsunçor". Esta é uma palavra que tenta traduzir 

o termo inglês "subsumer". 

Quando o material a ser aprendido não consegue ligar-se a algo já conhecido, ocorre o 

que Ausubel chamou de aprendizagem mecânica ("rote learning"). Ou seja, isto ocorre quando 

as novas informações são aprendidas sem interagirem com conceitos relevantes existentes na 

estrutura cognitiva. Assim, a pessoa decora fórmulas, leis, macetes para provas e esquece logo 

após a avaliação. 

Para haver aprendizagem significativa é preciso haver duas condições: 
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a) O aluno precisa ter uma disposição para aprender: se o indivíduo quiser 
memorizar o material arbitrariamente e literalmente, então a aprendizagem será 
mecânica; 

b) o material a ser aprendido tem que ser potencialmente significativo, ou seja, ele 
tem que ser logicamente e psicologicamente significativo: o significado lógico 
depende somente da natureza do material, e o significado psicológico é uma 
experiência que cada indivíduo tem. Cada aprendiz faz uma filtragem dos materiais 
que têm significado ou não para si próprio, de acordo com a figura 10 abaixo. 

Figura 10 – Requisitos para haver aprendizagem significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://professor.unisinos.br/angelab/Metodologia%20de%20Ensino%20de%20F%EDsica/ausubel.html 

 

 O professor competente deve estar pronto para inovar, desenvolver um processo de 

reflexão na prática educativa e sobre esta prática. É preciso trabalhar com uma aspiração 

interior, buscando sempre a qualidade da educação. Fazer auto avaliações constantes, usando o 

olhar crítico de quem possui a capacidade de saber o que faz e o que deve ser feito, com a 

tranquilidade de perceber onde errou e onde acertou a cada final de um dia letivo. Segundo 

Aragão (2006), o docente antes de inovar deve analisar alguns aspectos-chave, cuja ponderação 

é necessária para uma inovação bem-sucedida.  

 Toda atividade implica planejamento e execução, e o professor, na sala de aula, precisa 

pensar estrategicamente, deve analisar fatores diversos, a fim de traçar os melhores trajetos para 

atingir os objetivos de aprendizagem propostos. Aspectos que devem ser considerados pelo 
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docente, a priori, para inovar, são: necessidades e possibilidades dos alunos; recursos do 

professor; infraestrutura da instituição de ensino; conteúdo a ser desenvolvido, objetivos de 

aprendizagem e cultura educacional. Isto está ilustrado na figura 11 abaixo. 

Figura 11 - Modelo do professor inovador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:https://www.examtime.com/pt/blog/as-10-competencias-do-professor-moderno/ 

  

 Aragão (2006) discursa sobre a necessidade de motivação para esforços adicionais 

extraclasse do docente, que deve conhecer e estudar também as suas possibilidades para inovar, 

como exemplo, ao adquirir bons livros, na preparação de aulas e conteúdos visando o pleno 

entendimento dos alunos com destaque aos recursos financeiros, temporais e materiais. Ainda, 

são importantes os recursos materiais, ou seja, tudo aquilo que o docente possui para preparar 

suas aulas, como os livros que dispõe, computadores, vídeos, DVDs e CDs. A fim de inovar, 

devem ser ponderados também o conteúdo a ser desenvolvido e os objetivos de aprendizagem 

da disciplina.  

 Seguindo exemplos dos Parâmetros Curriculares Nacionais, o professor numa prática 

inovadora deve considerar que é importante salientar que o espaço de aprendizagem não se 

restringe à escola, sendo necessário propor atividades que ocorram fora dela. A programação 

deve contar com passeios, excursões, teatro, cinema, visita a fábricas, marcenarias, padarias, 
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enfim, com as possibilidades existentes em cada local e as necessidades de realização do 

trabalho escolar (BRASIL, vol. 1, 1997, p. 103).  

 Nesse contexto dos recursos materiais a serem utilizados pelo professor esbarramos na 

carência das escolas públicas, tornando ainda mais imprescindível o conhecimento e 

consciência político-pedagógico sobre materiais didáticos que podem ser desenvolvidos 

buscando parcerias que possam melhorar a qualidade dos recursos da escola e, 

consequentemente, o processo ensino aprendizagem. 
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4  METODOLOGIA 

 

           

 O subprojeto Pibid-Física UNIR Ji-Paraná propicia ao acadêmico licenciando em física 

a oportunidade de desenvolverem propostas de ensino inovadoras nas escolas estaduais da 

cidade, contando com o auxílio do supervisor na sala de aula e com bagagem teórica abordada 

durante os encontros semanais. Das atividades realizadas durante o projeto, visando a melhor 

formação prática do futuro docente e o enriquecimento das ações de ensino na escola, destacam-

se: Docência compartilhada; Desenvolvimento de projetos de ensino; Feira interdisciplinar 

entre outras atividades desenvolvidas pelo Pibid, as proposta da realização deste trabalho é 

decorrente de uma das atividades desenvolvidas pelo Pibid, que é a docência compartilhada e 

para este trabalho foi escolhido uma serie especifica para a aplicação dessa docência o 9º ano, 

uma das razões pela qual se escolheu essa série em especifico, se deu ao fato que é a primeira 

vez que eles tem contato com a física. 

 Todos os conteúdos ministrados em sala eram previamente escolhidos pelo professor da 

sala, sendo que o tema era o mesmo que ele estava trabalhando com os seus alunos no método 

tradicional, as aulas diferenciadas eram elaboradas e previamente avaliada pelo professor da 

sala, todas as aulas foram ministradas apenas para os alunos do 9º (A, B e C), sendo que o 

professor dessas três turmas era o mesmo, isso facilitou o trabalho, uma vez que ele também é 

supervisor do Pibid na escola. Todas as aulas eram ministradas na forma tradicional pelo 

professor da sala, após isso, ele passava qual o conteúdo a ser trabalhado com cada turma, o 

quadro abaixo especifica quais os conteúdos trabalhados e quantas aulas foram ministrada de 

cada conteúdo. 

 

Quadro 1: Distribuição dos conteúdos ministrados e a quantidade de aulas, todas sendo aplicadas no método 
inovador com o uso de software, slides e vídeos. 
 
 

 

       

 

Conteúdos trabalhados Quantidade de aula ministrada 

As Leis de Newton 4 aulas 
Energia Mecânica 2 aulas 

Gravidade 1 aula 
Gravitação Universal 2 aulas 

Maquina Simples 2 aulas 
Queda Livre 2 aulas 
Ondas e sons 2 aulas 
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4.1 DESENVOLVIMENTOS E INOVAÇÃO EM SALA DE AULA 
 

 

Este trabalho foi elaborado através de observações e definições teóricas e conceituais, 

buscando definir formas inovadoras de transmitir o conhecimento. 

O uso das tecnologias em sala de aula é uma opção para quebrar o tradicionalismo e 

buscar um modo de motivar o uso da informática como ferramenta de aprendizagem de física. 

Para que isso se torne realidade é necessário investir não apenas em infraestrutura, mais nos 

professores. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, buscou-se primeiramente referências em artigos e 

livros que discorrem sobre o referido tema, buscando a inovação em sala de aula com intuito 

de promover um ambiente agradável a alunos e professores. Para tal desenvolvimento foram 

realizadas observações em uma escola pública no município do Ji-Paraná, na qual foi possível 

aplicar uma forma mais dinâmica de aula, motivando os alunos a buscarem o conhecimento. 

As aulas propostas surgiram de uma ideia de modificar, dar uma nova opção, a forma 

de se ensinar no método tradicional, proporcionando assim ao aluno uma diversificação na hora 

da aprendizagem, sempre visando a qualidade do ensino, buscando sempre prender a atenção 

dos alunos no conteúdo, instigando o aluno a perguntar e sanar possíveis duvidas que virá a 

surgir. 

Utilizei de alguns recursos de mídias, como o computador, data show (retroprojetor), 

vídeos e softwares voltados para o ensino. O uso dessas mídias de uma forma integrada foi 

essencial, pois a combinação entre computador e data show (retroprojetor) é imprescindível, 

pois com os mesmos é possível desenvolver uma aula diferenciada facilmente. 

 O uso dos slides foi surpreendente para a maioria dos alunos, pois alguns não sabiam 

que poderiam ter aula de física com o uso deste método. As vantagens de se trabalhar com slides 

é que a aula se torna mais atraente, com mais cor, é possível inserir imagens e animar essas 

imagens. Existe uma grande quantidade de recursos disponíveis que podem ser muito úteis na 

elaboração de aulas com esse método, que faz com que os alunos se tornem mais participativos, 

interajam mais com a aula questionem mais. As aulas expositivas aconteceram na forma de 

slides com os conteúdos de Energia Mecânica (figura 12), As Leis de Newton (figura 13), 

maquinas simples (figura 14) e também o conteúdo de Gravitação (figura 15), todas as aulas 

buscando uma melhor compreensão por parte dos alunos, utilizando figuras coloridas, conforme 

as figuras abaixo. 
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Figura 12 - Slides sobre Energia Mecânica, aula expositiva aplicada na escola Marcos Bispo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Slides sobre as Leis de Newton, aula expositiva aplicada na escola Marcos Bispo 
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Figura 14 - Slides sobre maquinas simples, aula expositiva aplicada na escola Marcos Bispo 

 

 

 

Figura 15 - Slides sobre as Gravitação, aula expositiva aplicada na escola Marcos Bispo 

 

 

 



55 

 

Enquanto que no método tradicional a aula é de certa forma maçante, uma compressão 

de fórmulas e teorias, algo que para o aluno se torna cansativo, desinteressante e muito 

monótono. 

Como métodos de inovação procura-se alguns vídeos sobre os assuntos trabalhados em 

sala de aula, para que, de certa forma, os alunos pudessem verificar como no cotidiano a física 

está presente, desde as formar mais sérias, quanto nas formas de diversão. Através do vídeo 

podemos mostras as leis da gravidade conforme demostrado na (figura 16), onde conceitos 

básicos são explicados de forma simples e bem ilustrativas, assim podemos explorar a 

imaginação do aluno ao ver a terra aumentando o seu tamanho, lançamento de foguetes e 

também o papel fundamental da gravidade em nossas vidas e para o universo.  

Vídeos para os alunos foi sem dúvida uma experiência ótima, pois era a física sendo 

lhes apresentada de uma forma até então inédita para eles, uma nova abordagem, nova forma 

de ensinar, tanto a parte teórica quanto a parte que envolvia a prática e a aplicação dos conceitos. 

.  

Figura 16 - Vídeo aplicado aos alunos, sobre o tema Gravidade. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=hEMnT5P2agI 

Softwares são ferramentas essenciais no auxílio ao professor em suas aulas. Com eles 

os alunos podem fazer coisas surpreendentes, pois há certos conteúdos onde os exemplos são 
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abstratos, o que dificulta muito as explicações do professor. Mas com o uso do software o aluno 

pode fazer algo que em nenhum laboratório real ele iria conseguir, como por exemplo: alterar 

a massa Sol, modificar a massa da Terra, colocar e retirar satélite da órbita da Terra, ver ondas 

eletromagnéticas, visualizar o campo, (figuras 17 e 18) enfim, há muitas situações em que só é 

possível com a utilização de um software. Outro fator que ajuda é que cada vez mais os jovens 

estão mais conectados a computadores com internet e existe uma grande quantidade softwares 

voltados para o ensino. As situações acima citadas, dentro de uma aula tradicional, não 

poderiam acontecer, pois diante do conteúdo o professor não teria mecanismo o suficiente para 

exemplificar essas situações. 

Figura 17 - Softwares apresentados em sala de aula inovadora, demonstrando uma nova visão das aulas de Física 
aos alunos. 

. 
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Figura 18 - Softwares apresentados em sala de aula durante aula inovadora, demonstrando uma nova visão das 
aulas de Física aos alunos 

Há uma necessidade eminente de que alguns profissionais da educação se atualizem 

com as novas tecnologias, pois cada vez mais a tecnologia tem invadido vários seguimentos da 

nossa sociedade e com a escola não seria diferente, com um grande número de adolescente a 

escola se torna, um lugar onde seus frequentadores estão muito bem atualizados com as 

tecnologias. A maioria dos alunos nos dias atuais já tem um smartphone ou tablet que ele pode 

levar para a escola. Algumas escolas já disponibilizam wi-fi para os alunos, é meio que 

impossível proibir que os alunos levem seus aparelhos para a escola e a tendência é aliar essa 

aptidão dos alunos por tecnologia e agregá-la ao estudo em geral. 

A escola Marcos Bispo possui dois professores que ministram aulas de física para a série 

9º ano, sendo que um é formado pela Universidade Federal de Rondônia, no curso de 

Licenciatura Plena em Física e o outro é formado em Ciências Biológicas, estando também 

próximo a sua conclusão no curso de Licenciatura em Química, pelo Instituto Federal de 

Rondônia. Os dois professores ambos já ministraram as disciplinas de Química e Física para o 

9º ano. 

           Ao ministrar suas aulas o professor tem por objetivo repassar aos alunos um 

conhecimento que faça com que eles entendam melhor o nosso mundo. Assim, com o auxílio 

de alguns recursos pedagógicos pode-se diversificar a sua forma de ensinar, despertando o 

interesse dos alunos pelo conteúdo. 
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      A aplicação desses métodos alternativos de ensino é uma busca incessante por parte dos 

profissionais da área de ensino pois este sempre busca, despertar de forma intuitiva a vontade 

pelo saber, por parte de seus alunos e assim, pratica um ensino de maneira significativa e não 

meramente mecânico, o vídeo contribui e muito para isso em uma aula sobre queda livre, com 

a utilização do vídeo animado o professor dispõe de ricas informações visuais, na qual só é 

possível através desse método, o aluno pode visualizar, velocidade, gravidade, o momento 

inicial da queda, o ponto final do objeto em queda e também pode pausar quando quiser para 

explicar algumas dúvidas  que possam estar surgindo, como pode ser observado nas  (figuras 

19, 20 e 21).  

 

Figura 19 - Aula sobre Queda Livre com a utilização de vídeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=xRx8BN-Nysw 
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Figura 20 - Aula sobre Queda Livre com a utilização de vídeo 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=xRx8BN-Nysw 

 

Figura 21 - Aula sobre Queda Livre com a utilização de vídeo 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=xRx8BN-Nys 
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Através dos vídeos procurou-se demonstrar aos alunos uma forma diferente de estudar 

a física, no qual eles possam relacionar a imagem com os cálculos e elaborar as fórmulas com 

maior precisão. 

O ensino de física, torna-se cada vez uma missão difícil de ser cumprida, o desinteresse 

por parte dos alunos, pouco tempo para o professor elaborar boas aulas e até uma má 

qualificação de alguns professores que por necessidade ministram aulas de física, mais que sua 

área de formação é outra, a visualização é muito importante para que os alunos possam 

relacionar o conteúdo de sala com os objetos do seu dia a dia, como se observa na figura 22. 

  

Figura 22 - Objetos de referências a cálculos de física, exemplos de maquinas simples 

Fonte: http://www.feiradeciencias.com.br/sala06/06_re02.asp 
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Quando se aplica um conteúdo de física usando algum método inovador é perceptível 

que a maioria dos alunos gostam, chama a atenção deles, pois se tratava de algo novo para eles, 

tanto o assunto em si como a forma com que foi apresentada a eles. 

 Devido às inovações em sala de aula houve um maior rendimento dos alunos no qual 

pode ser percebido nas notas avaliativas, demonstrando que basta despertar o conhecimento de 

forma inovadora utilizando alguns recursos disponíveis, para que o ensino seja mais satisfatório 

e agradável tanto para os alunos quanto para os professores. Na aula de introdução a ondas, 

utilizou-se o software para exemplificar os conceitos básicos, a amplitude, o comprimento da 

onda, a frequência da onda e tudo isso de forma visual fácil, como mostra as (figuras 23, 24 e 

25). 

 

Figura 23 - exposição de ondas eletromagnéticas, observando a frequência de oscilação, período e amplitude 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/radio-waves 
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Figura 24 - exposição de ondas eletromagnéticas, observando a frequência de oscilação período 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/radio-waves 

Figura 25 - exposição de ondas eletromagnéticas, observando o campo elétrico 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/radio-waves 
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5 RESULTADOS OBSERVADOS NA ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

          Os questionários foram repassados aos alunos após algumas aulas, que envolviam as duas 

metodologias de ensino, tanto a tradicional quanto o método proposto por este trabalho. O 

questionário foi aplicado apenas para os alunos do 9º ano da escola Marcos Bispo, mas foi 

realizada uma pesquisa com professores de três escolas da cidade de Ji-Paraná, que lecionam 

ciências (física e química) para o 9 ano, o critério escolhido foi as notas do IDEB. Então foi 

escolhida a escola com a melhor média, aquela que tinha uma nota mediana e a escola que tinha 

a menor média.  

         O questionário realizado com os professores foi uma maneira de se observar, em quais 

áreas do ensino eles eram formados, qual a sua dificuldade em ensinar o conteúdo de ciências 

especificamente para o 9º ano, o percentual de ementa que cada profissional consegue repassar 

aos seus alunos, a frequência com que cada um utiliza os métodos inovadores de ensino em 

suas aulas, todos esses questionamentos estão dispostos no apêndice A. Constatou-se que há 

uma grande quantidade de professores que não são especificamente formados em física, mais 

que devido a uma necessidade eles ministram aulas de física outro fator interessante é que 

quando questionados sobre o porquê de não utilizar os recursos pedagógicos em sua 

unanimidade todos responderam que é por falta de tempo na elaboração de aulas diferenciadas, 

foram cinco professores que responderam o questionário, incluindo os professores da escola 

Marcos Bispo.  

          Com os alunos o questionário foi de certa forma investigativo, buscando saber o que eles 

pensam das aulas de física quando ministrada na forma tradicional, como eles aprendem mais, 

se nas aulas tradicionais eles conseguem relacionar o conteúdo passado em sala com o seu 

cotidiano no seu dia a dia, quando questionados sobre qual método eles conseguem 

compreender melhor o conteúdo, foi a maioria respondeu que assimila melhor quando  mesclam  

vídeos, slides e quadro, com a justificativa de que o quadro é limitado e que o software e o 

slides permite uma ampla visualização. Outro dado muito relevante é que quando questionados 

sobre a comparação com a disciplina de português, a física ficou como a matéria mais difícil na 

opinião dos alunos, todos os questionamentos estão dispostos no apêndice B. A pesquisa foi 

realizada com os alunos do 9º da escola Marcos Bispo, das turmas A, B e C, o total de alunos 
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que responderam o questionário foram 83 alunos entre as três turmas, a pesquisa aconteceu no 

mês de agosto de 2013, tanto para os professores quanto para os alunos. 

Gráfico 1: Percentual da ementa passado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base no gráfico, pode-se verificar o percentual do que cada professor em 

decorrência da sua disciplina e a abrangência da sua aplicabilidade. Como é possível observar, 

a disciplina de física encontra-se em segundo lugar ganhando apenas do pedagogo. 

O gráfico demonstra também que um professor, mesmo não sendo formado em física, é um dos 

que consegue cumprir a maior parte da sua ementa, chegando assim, em um percentual muito 

bom de conteúdo ministrado a seus alunos. 
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Gráfico 2: Análise percentual da formação acadêmica dos professores, que ministram aulas dentro das escolas 
em estudo. 

 

 

 Com o intuito de saber qual era a formação dos professores que atuam na área de física, 

pode-se observar uma grande variedade de formações em áreas distintas, como pedagogia, 

biologia e química. É um fato muito importante a ser analisado, pois nos leva a pensar que pode 

estar em falta professores formados na área de física. Contudo o gráfico nos permite analisar 

que dos professores entrevistados, a maioria são formados em física. 

 O gráfico também nos permite visualizar uma gama de licenciados em outras 

disciplinas lecionando física, um fato interessante e intrigante ao mesmo tempo, pois nos faz 

pensar na escassez de professores licenciados na área de física. Há especialista que defendem 

que apenas o licenciado atue na sua área de licenciamento, no entanto, no atual cenário da 

educação estadual, isso ainda não é possível. 
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Gráfico 3: Comparação da dificuldade encontrada pelos alunos em relação as disciplinas ministradas na escola. 

 

 

Em forma de brincadeira, os alunos foram questionados qual seria a disciplina que mais 

a turma considerava como fácil ou qual elas tinham mais afinidade, e com base no gráfico 

abaixo, pode-se verificar que a preferência dos alunos está voltada a disciplina de português, 

que é considerado pela maioria, a disciplina mais fácil. Com relação a disciplina de Física, a de 

mais difícil aprendizado, muitas vezes pelo método de aprendizado e muitas contas para 

elaborar. 
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Gráfico 4: Associação do conteúdo de física pelos alunos durante o cotidiano de sala de aula. 

 

 

Foi perguntado aos alunos qual o grau de absorção do conteúdo aplicado no cotidiano 

e, com base nas respostas, 45% dos alunos responderam que dificilmente compreendem o que 

lhes é passado, seguido de 34% que disseram que nunca associam o conteúdo aplicado em sala 

de aula. Para uma disciplina como a física esses dados são de certa forma preocupantes, pois 

retrata bem o ensino mecânico, onde o aluno percebe a física como um monte de cálculos, não 

sabendo em que usar no seu dia a dia. Mostra também que a física se encontra distante dos 

alunos, no sentido de que eles não conseguem ver onde e em que eles irão algum dia usar a 

física em suas vidas. 
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Gráfico 5: Aumento significativo na absorção do conteúdo utilizando os recursos didáticos em sala de aula. 

 

No gráfico 5 observa-se o resultado das respostas dos alunos sobre a associação que eles 

fazem dos conceitos apresentados em vídeos com o cotidiano. Como se observa, a resposta dos 

alunos é quase oposta das respostas que se obteve no gráfico 4. 

Uma das vantagens de se utilizar esses recursos é que nele é possível a inserção de 

figuras, com a possibilidade de se fazer animações com as mesmas. Tudo isso proporciona ao 

aluno um compreender, um ver e saber mais completo e amplo da disciplina, fazendo com que 

assim ele, de certa maneira, possa com mais facilidade associar a teoria com sua vida cotidiana 

através das figuras e simulações realizadas nas aulas, melhorando assim o seu aproveitamento. 
 

 

 Quando questionado aos alunos qual método é considerado por eles o mais fácil de 

aprender a disciplina de física, os mesmos apontaram que através dos vídeos eles conseguem 

assimilar melhor o conteúdo, pois os mesmos trazem recursos audiovisuais, facilitando assim a 

assimilação do assunto com as imagens. 

 
Gráfico: 6 Avaliação das opiniões sobre o aprendizado através dos recursos didáticos, aplicados em sala de aula 
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Para os professores e alunos as maiores dificuldades encontradas no ensino da disciplina 

de física é a falta de recursos disponíveis nas escolas. Uma dessas dificuldades é a carência de 

um laboratório nas escolas para os experimentos de física, para facilitar entendimento dos 

alunos. 

Outro fato apontado pelos professores e que de certa forma compromete a transmissão 

do conteúdo utilizando os recursos didáticos é o curto tempo de aula. Isto limita a elaboração 

de uma aula mais dinâmica, pois corre o risco do conteúdo não ser transmitido em sua plenitude. 

Desta forma muitas aulas são limitadas apenas ao quadro e ao livro didático, no qual os alunos 

possuem já o conteúdo disponível no livro. É uma maneira mais rápida e segura, pois assim é 

possível ver o conteúdo sem que haja para os alunos perdas de conteúdo, uma vez que o tempo 

em sala de aula é muito limitado.   
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Gráfico 7: Dificuldades encontradas pelos professores para se trabalhar a disciplina de física 

 

 

 

Quando se trabalha com disciplinas na área de exatas de uma forma geral, há um grande 

desafio pela frente a ser vencido, pois há uma certa rejeição por parte de alguns alunos para 

aprender essas matérias, pois o que acontece é que uma grande parte aprende da maneira 

mecânica. 

As dificuldades encontradas por alguns professores é que, alguns deles são formados 

em outras áreas que não são áreas afins da física. Assim seu conhecimento sobre a física é 

limitado, fazendo com que o professor fique só no método tradicional de ensino, pois por parte 

dele não há um amplo domínio do conteúdo de física, restringido sua aula ao quadro e ao uso 

do livro didático.  

Outro fator também muito importante analisado no gráfico é que o material didático 

fornecido não é suficiente para que assim se tenha uma boa aula. 
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Gráfico 8: Dificuldades encontradas pelos professores para se trabalhar a disciplina de física 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com uma carga horaria excessiva, observando o gráfico acima o fator determinante de 

uma das razões pelas quais os professores não conseguem fazer a utilização de alguns recursos 
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Observando o gráfico acima é possível analisarmos alguns fatores que possam contribuir 
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6 CONCLUSÃO 
 

 

Ao realizar esse trabalho foi possível perceber, o quanto a tecnologia pode ser uma 

ferramenta de altíssima importância para o professor em sala de aula, não que essas ferramentas 

slides, softwares, vídeos irão substituir o professor em sala de aula de maneira alguma, o que 

se vê é que o trabalho do professor se torna mais completo com o auxílio das mesma a seu 

favor, vivemos na época da informática, onde quase todos os alunos ou pelo menos a sua 

maioria possui celulares, tablete portáteis, que carregam consigo para onde eles vão, e não é 

fácil fazer com que essa galera se desconecte desse mundo virtual, é o que eles gostam, então 

cabe ao professor sabe administrar essa vontade que os alunos tem pelo mundo virtual, fazer 

com que eles apliquem nos estudos. 

 Outro fato interessante é que a maioria dos professores querem despertar a vontade do 

aluno pela sua matéria, mais no entanto poucos sabem o caminho de se fazer isso, o que falta 

para alguns professores é só um treinamento uma capacitação, para que eles aprendam a 

manusear computadores, softwares, aprender preparar aulas em slides, um outro fator que 

também tem um grande peso, é questão do tempo que o professor tem para preparar aula, não 

há tempo o suficiente, pois a carga horaria é muito corrida, o tempo de cada aula também 

influência muito, pois para se aplicar tais métodos é necessário se ter uma aula, onde os alunos 

já tenham conhecimento prévio da matéria.  

 A física é uma matéria que exige dos alunos, concentração, atenção e muito interesse, 

para que o aluno possa realmente aprender física, ele precisa ver, relacionar, associar o conceito 

ministrado em sala pelo seu professor com o seu cotidiano a sua vivencia no dia a dia, uma vez 

que ele conseguiu fazer essa relação certamente ele terá uma visão ampla da física. 

As discussões sobre o ensino aprendizagem na disciplina de Física, para alunos do 

ensino médio, têm sido abordadas em várias pesquisas nesses últimos tempos. Com a tecnologia 

avançando cada vez mais, a inovação tem que acontecer, os educadores não devem se restringir 

as quatro paredes de uma sala de aula, pois ele tem o dever de estimular o conhecimento de 

seus alunos. 

O professor tem que ser o incentivador, pois sendo o Ensino Médio um momento 

considerado importante para o desenvolvimento cognitivo dos jovens, o aprendizado de física 

tem que favorecer a construção conceitual. A metodologia presente nas escolas tem grande 

contribuição para a aversão que os alunos demonstram ao conhecimento, e isso precisa ser 

mudado, pois o professor precisa aprender a inovar sua pratica, fazendo com que a Física 
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assuma um sentido na vida do aluno, pois como sabemos a Física está presente dentro e fora de 

sala de aula, para isso o professor deve conhecer o ritmo de cada aluno, sempre buscando 

inovando, incentivando os seus alunos, estimulando o uso de novos métodos como forma de 

diversificar o ensino. 
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APÊNDICE A 

 

 

QUESTIONÁRIO DOS ALUNOS 

 

 

1) Como você acha que aprende mais nas aulas de física? 

( ) Se for passado apenas a matéria no quadro. 

( ) Se for apresentada apenas com vídeos. 

( ) Se uma parte da matéria for passada no quadro e outra for apresentada com vídeos. 

2) Nas aulas de física com o quadro você, consegue relacionar o conteúdo passado em 
sala com o seu cotidiano? 

( ) Sempre  ( ) Nunca. ( ) Dificilmente  ( ) As vezes ( ) Quase sempre  

3) Nas aulas de física com o uso do slide ou vídeo você consegue relacionar o conteúdo 
passado em sala com o seu cotidiano? 

( ) Sempre  ( ) Nunca ( ) Dificilmente  ( ) As vezes ( ) Quase sempre  

4) Em relação às aulas de português, as aulas de física são: 
( ) Mais chata. 
( ) Tão chata quanto. 
( ) Mais interessante. 

5) Em relação à matéria de português, o que você acha da matéria física? 
( ) Muito mais difícil. 
( ) Mais difícil. 
( ) Tão difícil quanto. 
( ) Mais fácil. 
( ) Muito mais fácil. 

6) Em relação ao professor (Franklis), ele: 

( ) Ele não sabe o conteúdo. 

( ) Ele sabe o conteúdo, porém não entendo o que ele diz. 

( ) Ele sabe o conteúdo, mas não consigo entender tudo o que ele explica. 

( ) Ele sabe o conteúdo e consigo entender muito bem a maioria dos assuntos que ele explica. 

( ) Ele me confunde muito. 

7)  Em relação às perguntas que você fez durante a aula, o professor (Franklis): 

( ) Não esclareceu nenhuma pergunta muito bem; 
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( ) Esclareceu poucas perguntas muito bem; 

( ) Esclareceu a maioria das perguntas muito bem; 

( ) Esclareceu todas as perguntas muito bem; 
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APÊNDICE B 

 

 

QUESTIONÁRIO DOS PROFESSORES 

 

 

 

1) Qual sua formação? 

 

 

2) Que dificuldades você encontra para trabalhar a disciplina de ciências, especificamente 
as matérias de: 
a) Química: 

 
 
 
 

b) Física: 

 

 

3) Que percentual da ementa de ciências você consegue passar, especificamente nas 
matérias de: 
a) Química: 
b) Física: 

 

4) Em sua opinião, de que forma o interesse dos alunos pela disciplina de ciências 
influencia o cumprimento da ementa da disciplina? 

 

 

 

5) No caso de ter utilizado recursos pedagógicos variados, preencha a tabela abaixo:  
Recurso 
(laboratório, 
softwares, vídeo, 
etc.) 

Frequência (quase 
todas as aulas, 
metade das aulas, 
poucas aulas) 

Reação dos alunos 
(gostaram, foram 
indiferentes, não 
gostaram) 

Aproveitamento 
dos alunos (tiveram 
maiores notas, não 
houve alteração 
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das notas, houve 
piora das notas) 

    

    

    

    

    

    

    

 
6) Em sua opinião, em relação à infraestrutura da escola, quais recursos pedagógicos 

poderiam ser utilizados na disciplina de ciências? 

 

 

 

7) Em sua opinião, a carga horária da disciplina de ciências permite o uso de recursos 
pedagógicos alternativos? Se sim, quais? 

 

 

8) Em sua opinião, por quais razões os professores da disciplina de ciências não utilizam 
muito recursos pedagógicos alternativos? 

 

 

 

 

9) Fale livremente sobre sua experiência com a disciplina de ciências. 
 

 

 

 

 

 




