
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

DANIEL RODRIGUES OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

O OLHAR DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO SOBRE A 

DISCIPLINA DE FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói/RJ 

2020  



DANIEL RODRIGUES OLIVEIRA 

 

 

 

 

O OLHAR DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO SOBRE A 

DISCIPLINA DE FÍSICA 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 
Licenciatura em Física da Universidade 
Federal Fluminense como requisito parcial 
à obtenção do título de Licenciado em 
Física.  

 

 

 

 

 

 

Orientadora: 

Profª Msc Lucia da Cruz de Almeida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói/RJ 

2020  



Ficha catalográfica automática - SDC/BIF
Gerada com informações fornecidas pelo autor

Bibliotecário responsável: Mario Henrique de Oliveira Castro - CRB7/6155

O48o Oliveira, Daniel Rodrigues
  O olha de estudantes do ensino médio sobre a disciplina de
Física / Daniel Rodrigues Oliveira ; Lucia Almeida,
orientadora. Niterói, 2020.
  65 f. : il.

  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física)-
Universidade Federal Fluminense, Instituto de Física,
Niterói, 2020.

  1. Física na escola. 2. Percepção do alunado. 3.
Reflexão docente. 4. Sequência didática.. 5. Produção
intelectual. I. Almeida, Lucia, orientadora. II. Universidade
Federal Fluminense. Instituto de Física. III. Título.

                                      CDD -



Scanned by CamScanner



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Dedico esta monografia aos meus pais, meus 
familiares, meus professores e amigos, pois sem 
eles este trabalho não existiria. Essa conquista não 
seria possível sem a influência de cada um deles 
na minha vida. Dedico também a todos que veem 
na educação uma forma de transformar o mundo 
em um local mais justo, igualitário e amoroso.   



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiro a Deus pela minha vida e por possibilitar que este trabalho 

seja realizado apesar de todas as adversidades. 

Aos meus pais, irmãos, familiares e amigos, que me incentivaram e incentivam 

até hoje nos momentos sombrios, que me apoiam nas decisões mais difíceis e que 

compreenderam a minha ausência no período de produção desta monografia. Amo 

cada um de vocês com todo meu coração. 

Aos meus amigos de curso, com quem tive o privilégio de experienciar 

momentos marcantes durante todos esses anos, pelo companheirismo e pelas trocas 

de experiências que contribuíram tanto para minha formação enquanto profissional e 

como pessoa. É como dissemos algumas vezes: da universidade para a vida. 

Agradeço a todos os professores pelos ensinamentos, conselhos, ajuda e 

paciência com a qual me guiaram pelo caminho do meu engrandecimento pessoal e 

profissional. 

Aos professores que cederam um tempo de sua aula para aplicação dos 

questionários e aos estudantes que os responderam. Sem eles este trabalho não seria 

possível. 

Gostaria de deixar o meu profundo agradecimento à minha orientadora Profª 

Msc Lucia da Cruz de Almeida por todo apoio, paciência e dedicação no decorrer da 

produção deste estudo. Não há palavras que consigam expressar o sentimento de 

gratidão por toda sua parceria e senso profissional.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos 

nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos 

alguma coisa. Por isso aprendemos sempre.” 

(Paulo Freire)  



RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso de Licenciatura em Física tem como 
finalidade apresentar o olhar de estudantes do Ensino Médio sobre a disciplina de 
Física. Para isso foi elaborado um questionário com perguntas abertas e fechadas. 
Esse instrumento de coleta foi aplicado em duas escolas estaduais da área 
metropolitana do Rio de Janeiro pelos próprios professores de Física das unidades de 
ensino. Foram traçados dois objetivos para esta pesquisa, um geral e outro específico. 
O objetivo geral foi conhecer, por meio de levantamento junto aos estudantes do Nível 
Médio da Educação Básica suas concepções sobre a disciplina da Física, a fim de 
determinar pontos de convergências entre as mesmas e as principais recomendações 
para mudanças no ensino de Física, para os quais foram tomados como base 
comparativa os estudos realizados por Ricardo e Freire (2007) e Silva, Carneiro e 
Santos (2019). O objetivo específico foi a elaboração de uma sequência de ensino 
com a intencionalidade de promover uma aprendizagem com mais significado para a 
vida dos estudantes. Realizamos uma revisão bibliográfica sobre as principais 
recomendações para o ensino de Física no Nível Médio nos documentos oficiais e 
pesquisas em ensino de Física. A metodologia adotada foi leitura, análise e 
agrupamento das respostas às perguntas do questionário. Essas perguntas eram 
direcionadas à sondagem sobre: motivação e gosto pelo estudo da Física; 
dificuldade/facilidade na aprendizagem da Física; a diferenciação entre Física e 
Matemática; possibilidades e dificuldades para melhor aproveitamento no estudo da 
Física; relação entre a Física estudada na escola e situações cotidianas; a importância 
da história das descobertas científicas no ensino das ciências da Natureza; o 
perfil/característica para um(a) bom(a) professor(a) de Física; temas de Física que 
gostaria de estudar. Como resultado, há uma proximidade das concepções da maioria 
dos participantes sobre o motivo do estudo da Física com as determinações dos 
documentos oficiais e das pesquisas de ensino. Sobre o gosto pela disciplina, houve 
um percentual surpreendente de alunos que gostam de estudar Física. O cálculo e a 
memorização são apontados como fatores que dificultam a aprendizagem e são as 
fontes de muitas dificuldades. Os participantes alegam perceber alguma diferença 
entre Física e Matemática. Alegam que uma boa relação professor-aluno contribui 
para um melhor aproveitamento da aprendizagem de Física. Informam que percebem 
a relação dos conteúdos de Física com o cotidiano, mas não com outras disciplinas. 
Ressaltam que é importante conhecer as histórias das descobertas científicas para 
aprofundar os conhecimentos e que um bom professor deve saber explicar, ser 
paciente e dedicado. O tema escolhido foi a Física das estrelas, com o qual, 
elaboramos uma sequência de ensino em que os estudantes poderão questionar, 
pesquisar, produzir conhecimentos e compartilhá-los entre si. Pretende-se com este 
trabalho contribuir para um ensino de Física mais condizente com a realidade 
dinâmica desta contemporaneidade.  
 

Palavras-chave: Física na Escola. Percepção do Alunado. Reflexão docente. 

Sequência didática. 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The present undergraduate work in Physics aims to present the view of high school 
students on the subject of Physics. For this purpose, a questionnaire with open and 
closed questions has been prepared. This collection instrument was applied in two 
state schools in the metropolitan area of Rio de Janeiro by the Physics teachers of the 
teaching units themselves. Two objectives were outlined for this survey, one general 
and the other specific. The general objective was to know, by means of a survey with 
the students of the Middle Level of Basic Education, their conceptions about the 
discipline of Physics, in order to determine points of convergence between them and 
the main recommendations for changes in the teaching of Physics, for which the 
studies carried out by Ricardo and Freire (2007) and Silva, Carneiro and Alves (2019) 
were taken as a comparative basis. The specific objective was the elaboration of a 
teaching sequence with the intention of promoting learning with more meaning for the 
students' lives. We conducted a literature review on the main recommendations for 
teaching physics at the secondary level in official documents and research in physics 
teaching. The methodology adopted was reading, analyzing and grouping the answers 
to the questions in the questionnaire. These questions were directed to the survey on: 
motivation and the enjoy for the study of Physics; difficulty/facility in learning Physics; 
differentiation between Physics and Mathematics; possibilities and difficulties for better 
use in the study of Physics; relationship between Physics studied at school and 
everyday situations; the importance of the history of scientific discoveries in the 
teaching of nature sciences; the profile/feature for a good Physics teacher; topics of 
Physics that I would like to study. As a result, there is a proximity of the conceptions of 
most participants about the reason for the study of Physics with the determinations of 
official documents and teaching research. About the liking for the subject, there was a 
surprising percentage of students who enjoy studying Physics. Calculation and 
memorization are pointed out as factors that make learning difficult and are the sources 
of many difficulties. Participants claim to notice some difference between Physics and 
Mathematics. In addition, a good teacher-student relationship contributes to a better 
enjoyment of learning Physics. They report that they perceive the relationship between 
the contents of Physics and everyday life, but not with other disciplines. They 
emphasize that it is important to know the stories of scientific discoveries in order to 
deepen knowledge and that a good teacher must know how to explain, be patient and 
dedicated. The theme chosen was the Physics of the Stars, with which, we developed 
a teaching sequence in which students will be able to question, research, produce 
knowledge and share it among themselves. The aim of this work is to contribute to a 
teaching of Physics more  consistent with the contemporary dynamic reality. 
 

Keywords: Physics at School. Pupil's Perception. Teacher reflection. Teaching 

sequence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mundo contemporâneo é marcado por transformações econômicas, 

políticas e sociais. Essas transformações afetam diretamente o contexto escolar, 

fazendo com que essa instituição sofra mudanças constantemente. Cabe à escola o 

papel de fornecer uma formação compatível com esta realidade. De acordo com a Lei 

de Diretrizes e Bases (LDB) (BRASIL, 1996), o Ensino Médio (EM) tem caráter de 

terminalidade, ou seja, é a última etapa da Educação Básica que, tanto na sua primeira 

versão de 1996, quanto na versão atual estabelece em seu Artigo 35 que: 

           

O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três 
anos, terá como finalidades: I – a consolidação e o aprofundamento dos 
conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o 
prosseguimento de estudos; 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 – a compreensão dos 
fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando 
a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina (SENADO FEDERAL, 
2017, p. 24). 
         

Isto significa que ao sair da escola um jovem tem que estar preparado para 

o mundo e suas complexidades, sendo capaz de atuar de forma crítica e autônoma. 

Pouco tempo após a promulgação da LDB (BRASIL, 1996), pesquisas e 

publicações sobre esse tema indicavam que, majoritariamente, o ensino de Física era 

descontextualizado. Gleiser (2000), por exemplo, evidenciava um distanciamento da 

Física da sala de aula e a Física da realidade, no sentido que na escola era veiculada 

uma ciência pronta e acabada, com redução dos conteúdos a aparatos matemáticos 

e a memorização como principal, se não, a única forma de aprendizagem (RICARDO; 

FREIRE, 2007; MORAES, 2009; MOREIRA, 2018; SILVA; CARNEIRO; SANTOS, 

2019). Nessa perspectiva, os fenômenos físicos não são entendidos e seus 

significantes são esvaziados. Esses problemas acabam colaborando para a aversão 

de muitos estudantes pela disciplina, e, consequentemente, corroboram para um 

ensino de Física infrutífero.  

Com a intenção de fomentar mudanças na Educação Básica em atendimento 

aos novos princípios, objetivos e finalidades educacionais, diversos documentos 
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oficiais (BRASIL, 2000, 2002 e 2006) foram publicados pelo Ministério da Educação 

(MEC).  

Sobre esses documentos, ressaltamos que ao tratar dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000) concernentes ao ensino de Física, Menezes 

(2000) esclarece que não são prescritas metodologias específicas.  Nas palavras do 

autor, o documento apresenta recomendações gerais sem privilegiar uma única 

escola de pensamento pedagógico. “O documento da área mostra quais linhas 

educacionais se sucederam, como tendência hegemônica nas últimas décadas e seu 

significado, ou falta deste, para a efetiva condução do ensino nas escolas brasileiras” 

(IBID, p. 8).  

  Nesse sentido, depreendemos que há nesses documentos a incorporação 

das principais recomendações decorrentes das pesquisas em ensino de Física. Sendo 

assim, tomando por base a importância que o conhecimento inerente à Física tem 

para o desenvolvimento dos educandos, esses documentos, em consonância com as 

tendências para o ensino de Física decorrentes da pesquisa, apontavam quais os 

conteúdos, habilidades e competências eram consideradas relevantes para a 

formação desses novos cidadãos. Todavia, passadas mais de duas décadas da 

promulgação da LDB, estudos têm indicado que a Física escolar não tem sofrido as 

mudanças esperadas. Para Moreira (2018),  

           

Infelizmente, o ensino de Física, de um modo geral, leva a uma integração 
negativa de pensamentos, sentimentos e ações, na qual os alunos não 
gostam da Física e, quando possível, evitam-na, uma vez que apenas 
desejam passar nas provas, repetindo nelas, mecanicamente, ‘o que foi dado 
em aula’. Uma lástima! (p. 78).  
     

     

Dentre os obstáculos às mudanças em prol de um ensino de Física com mais 

significado para a vida dos alunos do EM um deles tem sobressaído: os dois atores 

mais importantes, professores e educandos, geralmente, são deixados de fora da 

elaboração das proposições de mudanças. Isto quer dizer que, ao realizar alterações 

para suposta melhoria do ensino, ensino este que será proporcionado pelos docentes 

para e com os aprendizes, não há espaço de diálogo para que esses dois atores 

principais contribuam para a criação e alteração dessas medidas educacionais 

(REZENDE; OSTERMANN, 2005; PENA; RIBEIRO FILHO, 2007; MOREIRA, 2018). 

Em 2017, de maneira verticalizada, sem diálogos concretos com as 

comunidades escolares e universitárias, foram impostas mudanças radicais, via Novo 
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Ensino Médio (BRASIL, 2017), porém quando modificações do modelo de ensino são 

outorgadas e impostas às escolas, como por exemplo, essas determinações que 

impactam diretamente as dinâmicas escolares, elas são criticadas pelos profissionais 

de educação, principalmente, pelos professores que têm suas práticas docentes 

afetadas.  

Nossa vivência na escola, primeiramente como estudante do EM, e, 

atualmente, como licenciando em Física, ratifica que há um distanciamento entre as 

recomendações teóricas para o ensino de Física e as práticas implementadas junto 

aos estudantes nas atividades curriculares da disciplina Física do EM. Situação que 

poderá se agravar com a implementação do Novo Ensino Médio. Esse distanciamento 

entre as proposições para a melhoria do ensino de Física, pesquisas e documentos 

oficiais antes da alteração da LDB, via Lei Nº 13.415/2017 (BRASIL, 2017), nos 

motivou a investigar a percepção dos alunos relativa à disciplina Física enquanto 

componente curricular do EM. Nessa perspectiva, indagamos: O que pensam os 

alunos sobre o ensino de Física? Como eles avaliam as contribuições decorrentes da 

Física escolar para suas vidas? Em que grau as percepções dos estudantes se 

aproximam ou se afastam das tendências atuais para a melhoria do ensino de Física? 

Entendemos que as respostas a essas perguntas podem contribuir para a 

construção de práticas docentes mais condizentes com as finalidades do EM 

mencionadas anteriormente. Para tanto, coloca-se como objetivo geral desta 

monografia conhecer, por meio de levantamento junto aos estudantes do Nível Médio 

da Educação Básica suas concepções sobre a disciplina de Física, a fim de determinar 

pontos de convergências entre as mesmas e as principais recomendações para 

efetivas mudanças no ensino de Física, para o qual serão tomados como base 

comparativa os estudos realizados por Ricardo e Freire (2007) e Silva, Carneiro e 

Santos (2019).  

As concepções levantadas serão reconhecidas como subsídios para o 

alcance do objetivo específico: elaborar uma sequência de ensino que tenha a 

intencionalidade de uma aprendizagem com mais significado para a vida dos  

estudantes, ou seja, uma aprendizagem que favoreça o exercício da cidadania, a partir 

de leituras críticas e decisões em questões relativas à Ciência (Física) para além do 

espaço e tempo escolar.  
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O tema da sequência didática será mais bem detalhado posteriormente, já 

que o mesmo será definido a partir do interesse dos estudantes que integrarão o 

público da investigação.  

Assim, os Capítulos 2 e 3 serão dedicados a uma revisão bibliográfica sobre 

as principais recomendações para o ensino de Física no Nível Médio da Educação 

Básica presentes, respectivamente, nos documentos oficiais já mencionados e em 

publicações decorrentes da pesquisa em ensino de Física. 

No Capítulo 4 são descritos os principais procedimentos metodológicos 

adotados neste estudo que permitiram a construção de respostas para as perguntas 

da investigação e alcance dos objetivos propostos, a partir do olhar de um grupo 

representativo de estudantes do Ensino Médio de duas escolas públicas da rede 

estadual de educação do estado do Rio de Janeiro. 

O Capítulo 5 é dedicado à apresentação dos resultados obtidos neste estudo 

que se desdobram na análise das respostas dos alunos às indagações de um 

questionário composto por perguntas abertas e fechadas (Anexo 8.1). Além da 

apresentação de uma sequência didática relativa ao tema Física das Estrelas, em 

consequência de ter sido o indicado pela maioria dos estudantes dos três anos do 

Ensino Médio participantes do grupo representativo da investigação. 

No Capítulo 6 são tecidas algumas considerações com relação aos objetivos 

do trabalho, que em nossa percepção, foram alcançados, sendo que em relação ao 

objetivo específico (sequência de ensino) ocorreu um alcance parcial, pois não foi 

possível a aplicação e análise, apenas a sua produção. Sobre o objetivo geral, são 

realizadas apresentações, de maneira sucinta, das percepções dos alunos por tópicos 

e reflexões sobre as mesmas. E por fim, expomos a nossa pretensão com o presente 

texto para melhoria do ensino de Ciências em nosso país e é feito um convite à 

ousadia. 
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2 O ENSINO DE FÍSICA NOS DOCUMENTOS OFICIAIS 

      

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 2000) versam em seu 

conteúdo acerca das expectativas sobre o ensino de Física. De acordo com o referido 

documento, é esperado que o ensino de Física no Nível Médio da Educação Básica  

           

[...] contribua para a formação de uma cultura científica efetiva, que permita 
ao indivíduo a interpretação dos fatos, fenômenos e processos naturais, 
situando e dimensionando a interação do ser humano com a natureza como 
parte da própria natureza em transformação. Para tanto, é essencial que o 
conhecimento físico seja explicitado como um processo histórico, objeto de 
contínua transformação e associado às outras formas de expressão e 
produção humanas. É necessário também que essa cultura em Física inclua 
a compreensão do conjunto de equipamentos e procedimentos, técnicos ou 
tecnológicos, do cotidiano doméstico, social e profissional (p. 22).  

      

Em suma, o texto desse documento traz como recomendação que o ensino 

de Física deve propiciar a construção de uma cultura científica ampla e 

contextualizada, possibilitar aos indivíduos o desenvolvimento de competências e 

habilidades para uma melhor interpretação de mundo, tendo como base a Física como 

uma construção humana, logo passível de transformações e dotada de uma 

historicidade. Ressalta ainda o caráter investigativo como um componente 

fundamental do ensino de Física.  

Assim como os PCN, as suas Orientações Educacionais Complementares 

(BRASIL, 2002) determinam que:  

 

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 envolvem, 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, impregnado de contribuições culturais, econômicas e sociais, 
que vem resultando no desenvolvimento de diferentes tecnologias e, por sua 
vez, por elas sendo impulsionado (p. 59). 
 
 

De forma análoga ao seu antecedente, o documento, Orientações 

Educacionais Complementares, preconiza um ensino de Física que possibilite a 

promoção de habilidades e competências específicas que proporcionem aos 

aprendizes uma compreensão de fenômenos naturais e tecnológicos vinculados a um 
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contexto histórico, social, econômico e político. Para que, desta forma, ocorra uma 

formação científica na Educação Básica mais voltada para a realidade, com a 

finalidade de entendê-la, contestá-la e modificá-la. 

Em sua segunda versão, as Orientações Educacionais Complementares para 

o Ensino Médio (BRASIL, 2006), além de trazer recomendações semelhantes às já 

mencionadas, ressalta que o ensino de Física deve possuir um caráter questionador, 

que enfatize mais as perguntas do que as respostas. De acordo com o documento 

mencionado: “Ao se ensinar Física devem-se estimular as perguntas e não somente 

dar respostas a situações idealizadas” (IBID, p.53). Conjuntamente, destaca, ainda, 

que:  

      
      

A Física também deve ser entendida como cultura, na medida em que a 
escola tem o dever de assegurar o acesso da população a uma parcela dos 
saberes produzidos. Não se trata, todavia, de abandonar os conteúdos ou 
partir para generalidades; os conteúdos devem ser explorados com rigor, mas 
devem passar por escolhas criteriosas e tratamento didático adequado, a fim 
de que não se resumam a amontoados de fórmulas e informações 
desarticuladas. Só a história não é suficiente, pois é necessário ir além do 
processo e compreendê-lo, para garantir a investigação. Longe de noções 
vazias e sem sentido, necessita-se ensinar ‘como as coisas funcionam’. É 
nessa perspectiva que entram os conteúdos específicos, inclusive o 
necessário uso dos cálculos (IBID, p. 54). 
      

      

Novamente há um realce no caráter de um ensino investigativo com o intuito 

de promover uma formação mais completa e contextualizada no âmbito científico. 

As Diretrizes Curriculares Gerais para a Educação Básica (DCN) (BRASIL, 

2013) estabelecem que a finalidade da educação é formada por uma tríplice:  

 
 
I – o pleno desenvolvimento do educando deve ser voltado para uma 
concepção teórico-educacional que leve em conta as dimensões: intelectual, 
afetiva, física, ética, estética, política, social e profissional; 
II – o preparo para o exercício da cidadania centrado na condição básica de 
ser sujeito histórico, social e cultural; sujeito de direitos e deveres; 
III – a qualificação para o trabalho fundamentada na perspectiva de educação 
como um processo articulado entre ciência, tecnologia, cultura e trabalho 
(IBID, p. 169). 
 
 

Para que essa finalidade seja realmente efetivada, é necessário promover 

uma educação que possibilite uma formação ampla para seus aprendizes. Assim 

como seus antecessores, este documento enfatiza um ensino contextualizado com 

práticas metodológicas que dialoguem com a dinâmica do mundo atual, levando em 

consideração aspectos tecnológicos, culturais, econômicos e ambientais. 
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A Lei N. 13.415/2017 (BRASIL, 2017) altera a LDB, Lei N. 9.394/1996, 

modificando o modelo curricular do EM, estabelecendo que esse Nível da Educação 

Básica seja composto por duas partes, uma é a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) e a outra por itinerários formativos, que é a parte flexível. Essa última parte, 

de acordo com o documento, será organizada e oferecida conforme a relevância para 

o contexto da localidade na qual se encontra a instituição educacional e das 

possibilidades do sistema de ensino. 

Os itinerários formativos estabelecidos na mesma lei são divididos entre as 

áreas de conhecimento (linguagens e suas tecnologias; matemática e suas 

tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e sociais 

aplicadas) e a formação técnica e profissional. Além disso, há os itinerários integrados 

que visam à mobilização de habilidades e competências nas diferentes áreas de 

conhecimento.  

No que se refere à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias como 

componente estruturante dos itinerários, a Resolução N. 3 do CNE/CEB de 2018, em 

seu Artigo 12, estabelece: 

      
      
[...] aprofundamento de conhecimentos estruturantes para aplicação de 
diferentes conceitos em contextos sociais e de trabalho, organizando arranjos 
curriculares que permitam estudos em astronomia, metrologia, física geral, 
clássica, molecular, quântica e mecânica, instrumentação, ótica, acústica, 
química dos produtos naturais, análise de fenômenos físicos e químicos, 
meteorologia e climatologia, microbiologia, imunologia e parasitologia, 
ecologia, nutrição, zoologia, dentre outros, considerando o contexto local e 
as possibilidades de oferta pelos sistemas de ensino (CNE/CEB, 2018, p.7). 
      
      

A BNCC é estruturada pelas áreas de conhecimento e tem por objetivo, assim 

como os documentos referidos anteriormente, o desenvolvimento de competências e 

habilidades por parte dos aprendizes, além de ser orientada pelo princípio da 

educação integral (MEC, 2018). Em seu conteúdo, na área de Ciências da Natureza 

e suas Tecnologias, em que estão inseridas a Física, Química e Biologia, além de 

determinar a continuidade e o aprofundamento dos conhecimentos construídos no 

Ensino Fundamental, visa o ensino investigativo como incentivador, pois possibilita o 

protagonismo dos estudantes viabilizando suas aprendizagens e promovendo a 

construção de uma linguagem científica. Conforme o texto da BNCC, 
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[...] a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias oportuniza o 
aprofundamento e a ampliação dos conhecimentos explorados na etapa 
anterior. Trata a investigação como forma de engajamento dos estudantes na 
aprendizagem de processos, práticas e procedimentos científicos e 
tecnológicos, e promove o domínio de linguagens específicas, o que permite 
aos estudantes analisar fenômenos e processos, utilizando modelos e 
fazendo previsões. Dessa maneira, possibilita aos estudantes ampliar sua 
compreensão sobre a vida, o nosso planeta e o universo, bem como sua 
capacidade de refletir, argumentar, propor soluções e enfrentar desafios 
pessoais e coletivos, locais e globais (MEC, 2018, p. 472). 
      
      

As habilidades e competências definidas pela BNCC referem-se: aos 

conhecimentos conceituais da área; à contextualização social, cultural, ambiental e 

histórica desses conhecimentos; aos processos e práticas de investigação e às 

linguagens das Ciências da Natureza. 

Na apresentação do currículo, a área de Ciências da Natureza se subdivide 

em três Unidades Temáticas: Matéria e Energia; Vida e Evolução; Terra e Universo. 

Sem a explicitação dos objetos de conhecimento, a norma curricular se pauta na 

descrição de competências específicas e habilidades sem distinção aparente entre as 

disciplinas Física, Química e Biologia. Uma análise das habilidades elencadas na 

BNCC nos permite afirmar que, por vezes, as habilidades se aproximam mais de 

objetos de conhecimento da Física, como por exemplo: 

      
      
Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de 
geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas, transformadores, 
pilhas, baterias e dispositivos eletrônicos, com base na análise dos processos 
de transformação e condução de energia envolvidos – com ou sem o uso de 
dispositivos e aplicativos digitais –, para propor ações que visem a 
sustentabilidade (MEC, 2018, p. 555). 
      

      

Em outras é perceptível uma vinculação mais forte com objetos de 

conhecimento da Química e da Biologia, respectivamente, conforme os textos das 

habilidades reproduzidos a seguir. 

 

      

Analisar a evolução estelar associando-a aos modelos de origem e 
distribuição dos elementos químicos no Universo, compreendendo suas 
relações com as condições necessárias ao surgimento de sistemas solares e 
planetários, suas estruturas e composições e as possibilidades de existência 
de vida [...] (IBID, p. 557). 

 

 

Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes 
níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os 
fatores limitantes a elas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos 
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digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros) 
(IBID). 

 

 

Apesar da forma superficial como os objetos de conhecimento das disciplinas 

da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias são tratados na BNCC, 

entendemos que em relação ao desenvolvimento de competências específicas e 

habilidades há convergências com recomendações advindas das pesquisas em 

Ensino de Física e Educação em Ciências que serão objeto de análise no próximo 

Capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



19 
 

3 O ENSINO DE FÍSICA: UM OLHAR SOBRE A PESQUISA NA ÁREA 

 

Para elaboração deste capítulo, realizamos um levantamento bibliográfico 

sobre as tendências no ensino de Física. Sem a pretensão de esgotar a vasta 

bibliografia, esclarecemos que as obras listadas na Tabela 1 foram selecionadas por 

entendermos que ilustram as atuais tendências. 

 
Tabela 1: Referências bibliográficas que ilustram as tendências no ensino de Física. 

 

AUTOR (ES) TÍTULO VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO 

GLEISER (2000) Por que ensinar física? Física na Escola 

REZENDE JUNIOR; 
CRUZ (2003) 

Física Moderna e Contemporânea no 
Ensino Médio: do consenso de temas à 
elaboração de propostas 

IV Encontro Nacional de 
Pesquisa em Educação em 
Ciências 

RODRIGUES; 
MENDES SOBRINHO 
(2004) 

O ensino de física na escola média: 
tendências contemporâneas 

Revista Electrónica de 
Enseñanza de las Ciencias 

ROSA; ROSA (2005) Ensino de física: objetivos e imposições no 
ensino médio 

Caderno Brasileiro de Ensino 
de Física 

REZENDE; 
OSTERMANN (2005) 

A prática do professor e a pesquisa em 
ensino de física: novos elementos para 
repensar essa relação 

Caderno Brasileiro de Ensino 
de Física 

ROSA; ROSA (2007) Ensino da física: tendências e desafios na 
prática docente 

Revista Iberoamericana de 
Educación 

COSTA; BARROS 
(2015) 

O Ensino de Física no Brasil: problemas e 
desafios 

XII Congresso Nacional de 
Educação 

 MOREIRA (2013) Grandes desafios para o ensino da física 
na educação contemporânea 

XI Conferência Interamericana 
sobre Enseñanza de la Física 

MOREIRA (2018) 
 

Uma análise crítica do ensino de física Estudos Avançados 

SASSERON (2015) Alfabetização Científica, ensino por 
investigação e argumentação: relações 
entre ciências da natureza e escola 

Ensaio Pesquisa em 
Educação em Ciências 

SASSERON (2018) Ensino de Ciências por investigação e o 
desenvolvimento de práticas: uma mirada 
para a Base Nacional Comum Curricular.  

Revista Brasileira de Pesquisa 
em Educação em Ciências 

Fonte: Autor. 
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Depreendemos da análise das obras listadas na Tabela 1 que há uma 

concordância nas pesquisas ao recomendarem que o ensino de Física deva ser 

centrado no aluno, com o intuito no desenvolvimento de competências e habilidades 

científicas e sociais. Para que isso ocorra, as realidades e os conhecimentos dos 

aprendizes são relevantes durante todo o processo educativo. Nesta perspectiva, os 

estudantes são tomado(a)s como sujeitos possuidores de conhecimentos e a 

educação se dará, conforme evidencia Freire (1998), do educador com o educando, 

e não num sentido vertical, no qual o professor é tido como o ser detentor de 

conhecimento e o deposita na cabeça dos alunos, educação que Freire denomina 

como bancária. 

A aprendizagem significativa é bastante focada, pois, ao contrário da 

aprendizagem mecânica, tem como fundamentação um aprendizado em que o novo 

conhecimento tenha significado para o aprendiz, possibilitando, de acordo com 

Moreira (2013), que: 

 
 

Nesse processo, que é não literal e não arbitrário, o novo conhecimento 
adquire significados para o aprendiz e o conhecimento prévio fica mais rico, 
mais diferenciado, mais elaborado em relação aos significados já presentes 
e, sobretudo, mais estável (p. 7). 

 
 

Outro aspecto presente nas obras analisadas é uma crítica ao livro didático 

no que concerne à sua utilização, escolha e elaboração. Isto porque pesquisas 

identificaram que alguns professores baseiam todo seu planejamento no livro texto, 

tornando-o único recurso didático utilizado. O ensino de Física proposto na maioria 

dos livros didáticos, apesar das mudanças decorrentes do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), ainda tem uma forte ligação com a preparação para os exames de 

ingresso ao Ensino Superior, de modo que os conteúdos abordados são resumidos e 

fechados, conforme apontam estudos de Rosa e Rosa (2005). 

 
 
A maioria dos livros que circulam nas escolas apresentam os conteúdos como 
conceitos estanques, dando o caráter de Ciência acabada e imutável a Física. 
Porém, o mais problemático das obras está na forte identificação que elas 
agregam entre a Física e os algoritmos matemáticos. Os textos e, 
principalmente, os exercícios são apresentados como matemática aplicada, 
na qual a questão fundamental se resume a treinar o estudante na resolução 
de problemas algébricos (p. 2). 
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O trecho anterior evidencia a problemática da predominância do caráter 

matemático no ensino de Física. Os documentos oficiais de educação estabelecem 

que a atribuição matemática é necessária, entretanto, a mesma não deve ser a única 

a ser abordada. Há uma preocupação com a construção de um ensino de ciências 

mais amplo. 

A utilização das tecnologias da informação e comunicação também é 

salientada. Tendo em vista as dinâmicas do mundo atual, faz-se necessário um ensino 

que possibilite aos estudantes fazer uso e dominar as tecnologias mais recentes. No 

ensino de Física isso pode ocorrer na implementação de laboratórios didáticos, uso 

de robótica, programas eletrônicos, simulações virtuais entre outros (GLEISER, 2000; 

MOREIRA, 2018). É evidente que são necessários recursos materiais, didáticos e 

metodológicos para essa ocorrência, além da necessidade de uma preparação do 

professor, que deve decorrer das formações inicial e continuada. 

Há um destaque para a formação docente e valorização profissional tendo em 

vista os desafios enfrentados por quem atua no EM e aos recém-licenciados. Estes 

desafios que permeiam a falta de estruturas físicas, má remuneração, redução da 

carga horária da disciplina, falta de incentivo à capacitação profissional, 

impossibilidade, em alguns casos, do exercício da autonomia docente e formação 

precária, dificultam uma cultura educacional em que a pesquisa e o ensino tenham 

um diálogo mais direto. Dentre os textos analisados para elaboração deste capítulo, 

há o alerta que os materiais produzidos pela pesquisa em Ensino de Física ficam, 

geralmente, restritos ao ambiente acadêmico (COSTA; BARROS, 2015; MOREIRA, 

2018). 

Outras duas tendências defendem o ensino, balizado, respectivamente, pela 

abordagem em Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) e pelo uso da 

História e Filosofia da Ciência. Por meio dessas abordagens surge a possibilidade de 

uma formação mais ampla para os estudantes, pois os conhecimentos oriundos da 

Física estarão relacionados não só à cultura, como também à história e ao ambiente, 

oportunizando, assim, uma aprendizagem mais abrangente. Nesse sentido, essas 

tendências se contrapõem à compartimentação do conhecimento (MOREIRA, 2018; 

RODRIGUES, MENDES SOBRINHO, 2004). 

O ensino investigativo é umas das tendências mais atuais, sendo 

recomendado na BNCC conforme descrito anteriormente. Sasseron (2015) o 

considera como uma abordagem didática que se caracteriza: 
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[...] por ser uma forma de trabalho que o professor utiliza na intenção de fazer 
com que a turma se engaje com as discussões e, ao mesmo tempo em que 
travam contato com fenômenos naturais, pela busca de resolução de um 
problema, exercitam práticas e raciocínios de comparação, análise e 
avaliação bastante utilizadas na prática científica (p. 58). 
 
 

A autora considera cinco elementos principais que se amalgamam para a 

concepção de um ensino por investigação. Destaca o papel ativo e intelectual dos 

estudantes, o processo de ensino por meio da apresentação de novas culturas, a 

elaboração de relações entre práticas do cotidiano e práticas para o ensino, além de 

uma aprendizagem para a mudança conceitual (SASSERON, 2018). 

Outra tendência que tem sido apontada na pesquisa em ensino de Física é a 

necessidade de atualização dos conhecimentos científicos tratados na Escola Básica. 

Essa tendência pode ser resumida à colocação de Rezende Junior e Cruz (2003): “[...] 

a inserção de conceitos de uma Física mais recente [...] no espaço escolar médio é 

um imperativo” (p. 1). 

Por fim, dentre as referências bibliográficas analisadas, há aquelas que 

relatam que apesar dos subsídios fornecidos pelas pesquisas em ensino de Física 

para a prática docente, há um distanciamento entre as recomendações oriundas das 

pesquisas e as práticas educativas no contexto escolar (MOREIRA, 2018;, COSTA, 

BARROS, 2015; RODRIGUES; MENDES SOBRINHO, 2004). Em outras palavras, 

como colocam Rezende e Ostermann (2005), existe um distanciamento “[...] entre o 

mundo do professor nas escolas e o mundo dos pesquisadores acadêmicos” (p. 319). 

Esse distanciamento é perceptível quando vamos às escolas e ainda visualizamos os 

modelos tradicionais de ensino como os mais praticados, o que reafirma a urgência 

de uma aproximação das pesquisas de ensino de Física com as escolas da Educação 

Básica. 
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4 METODOLOGIA 

 

A fim de obter as respostas para as perguntas balizadoras deste estudo, a 

metodologia adotada caracteriza-se como uma sondagem, ou como denominada por 

Santos1 (1999 apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 39), uma pesquisa com survey, 

já que a intencionalidade é buscar “[...] informação diretamente com um grupo de 

interesse a respeito dos dados que se deseja obter”, recomendada para pesquisas 

exploratórias e descritivas. 

Por se tratar de um estudo exploratório voltado para a obtenção de “[...] 

informações sobre [...] as opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado como 

representante de uma população-alvo” (IBID), foram adotados instrumentos e 

procedimentos da pesquisa quantitativa na coleta e análise quanti-qualitativa das 

informações coletadas. 

Para a formação do grupo representativo da população-alvo, fizemos contato 

com escolas públicas da região metropolitana do Rio de Janeiro (RJ). Algumas 

dificuldades burocráticas se apresentaram, de modo que o acesso aos alunos do 

Ensino Médio se deu por intermédio de professores de Física que mantêm interação 

com a Universidade Federal Fluminense (UFF). Nesse sentido, o grupo representante 

da população-alvo foi formado de acordo com a dinâmica/possibilidades das escolas 

onde os professores atuam. Antecipamo-nos em informar que a distância entre as 

escolas, número de turmas/estudantes por elas atendidos, ou seja, o porte das 

escolas e características dos bairros da região metropolitana do RJ em que estão 

localizadas atendeu a nossa intenção de formação de um grupo representativo mais 

diversificado. 

Foram selecionados pelos professores de Física das escolas que integraram 

o nosso contexto de investigação estudantes do 1º, 2º e 3º ano do EM de duas escolas 

da rede pública estadual da região metropolitana do RJ. O total de estudantes que 

participou da pesquisa foi cento e trinta e quatro (134), sendo sessenta e seis (66) 

estudantes do 1º ano, vinte e um (21) do 2º ano e quarenta e sete (47) do 3º ano, com 

idades entre quinze e dezenove anos e com 53% do total de participantes sendo do 

sexo feminino. 

 
1 SANTOS, Luiz Carlos dos. Técnicas de coleta de dados: instrumentos de coleta de dados. 1999. 
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Entendemos que o alcance dos objetivos previstos nesta monografia não 

depende da identificação das escolas. Pelo mesmo motivo, os alunos também não 

serão identificados. Sendo assim, de nossa parte, não houve a solicitação de 

autorização das escolas para a realização do levantamento junto aos estudantes. 

Os professores da disciplina de Física foram informados sobre o objetivo da 

pesquisa e o instrumento de coleta de dados a ser utilizado que se constituiu de um 

questionário de perguntas abertas e fechadas (Anexo 8.1), que teve como base para 

sua elaboração os adotados por Ricardo e Freire (2007), e Silva, Carneiro e Santos 

(2019), cujas perguntas são direcionadas à sondagem sobre: motivação e gosto pelo 

estudo da Física; dificuldade/facilidade na aprendizagem da Física; percepção sobre 

a diferenciação entre Física e Matemática; possibilidades e dificuldades para melhor 

aproveitamento no estudo da Física; relação entre a Física estudada na escola e 

situações cotidianas fora do ambiente escolar; a importância da história das 

descobertas científicas no ensino das ciências da Natureza; o perfil/característica para 

um bom professor de Física; temas de Física que gostaria de estudar. 

A opção pelas perguntas abertas teve a intencionalidade de permitir aos 

estudantes se expressarem de maneira mais autônoma, de forma mais livre, sem a 

influência do investigador. As respostas que serão apresentadas mais à frente foram 

transcritas de forma literal, sem qualquer tipo alteração, nem mesmo correção 

ortográfica. 

Na análise das respostas às perguntas do questionário, os aspectos 

quantitativos previstos têm a perspectiva de fazer transparecer a concepção dos 

estudantes sobre a Física na escola, bem como se há mudanças significativas nessas 

concepções no decorrer do EM. Para tanto, foram adotados os procedimentos 

metodológicos utilizados por Silva, Carneiro e Santos (2019) em investigação 

semelhante à nossa, cuja etapa subsequente à aplicação foi dedicada à leitura das 

respostas dos questionários. Desta forma, foi mantida a subdivisão por ano do Ensino 

Médio, todavia, como uma única população representativa. Essa leitura preliminar 

permitiu o agrupamento de respostas por categorias, de acordo com as suas 

semelhanças a fim de viabilizar uma análise qualitativa. 

Ressaltamos que a predominância de respostas para a última pergunta do 

questionário – Quais dos temas a seguir você gostaria de estudar?  – foi balizadora 

para a proposição e elaboração da sequência de ensino.   
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5 RESULTADOS 

 

5.1 O OLHAR DOS ESTUDANTES SOBRE A FÍSICA NA ESCOLA 

 

Para a apresentação dos resultados, optamos por fazê-la na forma de 

subtópicos e em conformidade com a ordem das perguntas contidas no questionário. 

 Apesar de o nosso enfoque ser nos aspectos de um tratamento mais 

qualitativo, escolhemos apresentar também dados e análises quantitativas (Apêndices 

9.1 e 9.2), porém sem o rigor do tratamento estatístico, levando em conta que por 

meio dos dados quantitativos torna-se possível fortalecer determinadas conclusões 

sobre as perspectivas dos estudantes sobre a Física. 

 Ressaltamos que os subtópicos são similares aos adotados por Ricardo e 

Freire (2007) e Silva, Carneiro e Santos (2019). Nesse sentido, convém explicar que 

a análise dos resultados obtidos nesta investigação, além de atender aos objetivos 

traçados, possibilitou, como será abordado posteriormente, uma análise comparativa 

com os resultados por eles obtidos junto a grupos representativos bem distintos do 

nosso, tanto em termos temporais quanto regionais. Sendo a questão temporal mais 

proeminente no caso do trabalho de Ricardo e Freire (2007). 

 

Motivo para o estudo da Física 

 
Em todos os anos do EM mais da metade dos participantes informou que o 

principal motivo para o estudo da Física é ter conhecimento de mundo, conhecimento 

este que, na percepção dos estudantes, engloba saberes com relação a assuntos do 

cotidiano, tecnologias e fenômenos naturais. Vale evidenciar que em relação aos 

ingressantes no EM (estudantes do 1º) e prováveis egressos (estudantes do 3º) há 

um aumento no percentual de alunos que têm essa percepção. A título de exemplos 

são apresentadas respostas dos estudantes por ano do EM 

 
1º Ano: “A fisica está presente nas nossas vidas de todas as maneiras, é bom 
entender os fenômenos ocorridos no nosso dia a dia.” 
2º Ano: “Acho que a Física é muito importante em nosso cotidiano, pois tudo 
é Física.” 
3º Ano: “A física é uma matéria encantadora, com ela conseguimos entender 
o mundo de uma nova forma. É importante para entendermos como o mundo 
funciona de uma forma mais lógica.” 
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Em comparação com os trabalhos de Ricardo e Freire (2007) e Silva, Carneiro 

e Santos (2019), sobre o questionamento da motivação para o estudo da Física, o 

resultado é um pouco similar, já que no primeiro, o percentual foi 78,8% enquanto no 

segundo trabalho 75,8% do total de participantes. Logo, podemos inferir que há uma 

percepção da importância do conhecimento no estudo da Física. Desta forma, há um 

reconhecimento dos conhecimentos científicos constituintes dessa disciplina. 

Entretanto, veremos na análise das respostas da segunda questão que há certo 

impasse.  

Além disso, assim como no trabalho de Silva, Carneiro e Santos (2019), em 

algumas respostas os estudantes citam a relação da Física com o cotidiano, fato que 

pode demonstrar, dentro da nossa limitação analítica, que as metodologias dos 

professores de Física estão em comunhão com as determinações mais básicas dos 

PCN (BRASIL, 2000), das DCN (BRASIL, 2013) e da BNCC (MEC, 2018). 

Um dado que chamou a nossa atenção, no grupo dos estudantes do 1º Ano, 

foi que 23% dos participantes não responderam ou não foi entendido o 

questionamento de qual é o motivo de se estudar Física. Isso pode ter ocorrido devido 

ao recente contato com a disciplina. Geralmente em escolas públicas a familiaridade 

com os conhecimentos da Física só se inicia no 1º Ano do EM.  

Encontramos também, dentre outras respostas, o aspecto da obrigatoriedade 

curricular da disciplina, realização de provas de vestibulares e de seleção, não 

indicação de motivos, ou o mesmo era arbitrário, sendo este último presente em 23,8% 

das respostas dos estudantes do 2º Ano. Seguem alguns exemplos de respostas de 

estudantes: 

 

1º Ano: “Para entendermos a relação do tempo…” 
2º Ano: “Ajuda em matemática.” 
3º Ano: “Para passar no Enem e na escola, porque eu não vou usar Física na 
faculdade.” 

 
 

Sobre o gosto de estudar Física 
 

Em relação à segunda pergunta do questionário, 60,6% dos participantes do 

1º Ano informaram que gostam de estudar Física, enquanto que no 2º Ano foi de 

apenas 19% e no 3º Ano foi de 46,8%. Nas justificativas há, novamente, o 

reconhecimento da importância dos conhecimentos integrantes da disciplina de 

Física, como também, a percepção da relação destes conhecimentos com o cotidiano. 
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Na maioria das respostas positivas, os participantes citaram essa relação e como isso 

tornou a disciplina mais interessante.  

Outros motivos são: os interesses pelo conteúdo, alguns informam que 

simplesmente gostam, há também, aqueles que dizem ter mais facilidade, além disso, 

a metodologia adotada pelo professor também foi mencionada como um fator 

importante para despertar o gosto pela matéria. Alguns exemplos de respostas são: 

 

1º Ano: “Sim, gosto muito. Porque com a física estudamos algumas leis que 
tem haver com o nosso dia-a-dia.”  
2º Ano: “Sim, porque esta relacionado a viagem no tempo e buraco de 
minhoca os exemplos que sou interessado.” 
3º Ano: “Sim, Porque o estudo da Física faz-me ter outro ponto de vista diante 
das coisas que vejo. Sendo assim, consigo ver (entender o que não possível) 
ver. Exemplo: Trabalho.” 

 
 

     Percebemos que na perspectiva de alguns dos participantes do grupo 

representativo há uma proximidade entre a questão 1 e 2, verificamos que as 

respostas positivas da questão 2 possuem justificativas similares às da questão que 

a antecede.  

Em contrapartida, 36,4% do público do 1º Ano, 57,1% do 2º e 40,4% do 3º 

informam que não gostam de estudar Física. As justificativas mais recorrentes foram 

por causa dos cálculos e das complexidades da disciplina. Como complexidades 

alguns exemplificaram as quantidades de fórmulas, as correlações entre informações 

e quantidade das mesmas, a descontextualização e a didática do professor. A título 

de exemplos são apresentadas respostas dos estudantes: 

 
 
1º Ano: “Não, porque fico muito confusa nas questões, e fico decepcionada.” 
2º Ano: “Não, porque é uma matéria complicada.” 
3º Ano: “Não, acho uma matéria muito difícil e que exige professores com 
didáticas e métodos simples para uma melhor aprendizagem cautiva, o que 
raramente encontra-se, agravando a dificuldade.” 
 
 

Podemos perceber que apesar da maioria do grupo representativo reconhecer 

a importância dos conhecimentos provenientes da Física, eles não gostam de estudá-

la. Desta forma, depreendemos que é necessário buscar formas alternativas de 

criação/produção de conhecimentos em conjunto com os educandos. Conforme já 

mencionado, o aspecto quantitativo da disciplina é importante, entretanto, não é o 

único. O foco numa abordagem mais matemática acaba afetando os interesses e 

desempenhos de alguns discentes. 
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Em algumas outras respostas verificamos que o gosto pela disciplina está 

ligado com o conteúdo que estavam estudando no momento, isto é, dependendo do 

tema abordado os alunos gostam mais ou menos. É bastante coerente a presença 

deste tipo de respostas, já que a Física é uma disciplina, assim como as outras, que 

é/foi estruturada em campos de conhecimentos que a princípio não têm uma ligação 

direta entre si. A seguir são reproduzidas respostas que exemplificam essa análise.  

 
 

1º Ano: “Sim e não, sim porque o conteúdo é interessante e sei entender bem, 
e não por conta dos cálculos, que é necessário fazer,” 
2º Ano: “Depende, o professor ajuda muito nessa resposta. Se ele me passar 
a matéria de uma forma interessante, até vai.” 
3º Ano: “Depende da matéria a ser aplicada. Com algumas meu rendimento 
é melhor.” 

 
 

A dificuldade/facilidade na aprendizagem da Física 

 

Conforme visto na análise do subtópico anterior, o uso do cálculo é apontado 

pelos estudantes como um dos principais motivos para não gostar da Física. Nas 

respostas para a terceira pergunta não foi muito diferente. Apesar de se configurar 

como um percentual abaixo de 50%, boa parte dos estudantes do 1º e 3º anos do EM 

correspondente, respectivamente, a 33,3% e 38,3%, alega que a dificuldade no 

aprendizado da disciplina consiste na apresentação e uso de muitos cálculos, gerando 

assim o não entendimento da mesma. A memorização das fórmulas também é uma 

justificativa recorrente em todos os anos do EM. Assim, na perspectiva dos discentes, 

esses fatores dificultam a aprendizagem da Física ensinada na escola. 

     Em comparação com os resultados de Ricardo e Freire (2007) e Silva, 

Carneiro e Santos (2019) não há uma diferença significativa com relação às 

percepções dos participantes. Em seus estudos, esses autores detectaram 45,5% e 

48,5%, respectivamente, de seus grupos representativos tinham dificuldade na 

aprendizagem dos conteúdos escolares de Física, enquanto que na nossa 

investigação, o percentual geral foi de 60,3%. Essa comparação nos permite inferir 

que, apesar das recomendações constantes dos documentos balizadores (BRASIL, 

2002, 2006 e 2012), voltadas, dentre outras questões educacionais, para um ensino 

com enfoque interdisciplinar e contextualizado em contraposição à memorização e à 

repetição de exercícios, não houve mudanças expressivas ao longo desses 17 anos.  
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De acordo com o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) que 

mede o nível de proficiência dos estudantes nas disciplinas de Português e 

Matemática, no Estado do Rio de Janeiro, em 2017, não houve um ganho de 

aprendizagem significativo no 9º Ano do Ensino Fundamental (EF) e nem no 3º Ano 

do EM (INEP, 2019a). É inegável que as duas disciplinas avaliadas são de suma 

importância para a aprendizagem das demais disciplinas do currículo, de modo que 

em matérias como a Física, que faz uso da interpretação linguística/textual e de alguns 

saberes da matemática, realmente tornar-se difícil o aprendizado do conteúdo, 

influenciando também o prazer pelo seu estudo. 

Alguns exemplos de respostas dadas pelos participantes para a 3ª pergunta 

– Você acha que a Física é uma disciplina de difícil aprendizado? Por quê? – são: 

 
 
1º Ano: “São poucas as oportunidades em que são passados exercícios para 
nos auxiliar na construção de nossa capacidade de resolução, então a Física 
é uma disciplina de dificil aprendizado.” 
1º Ano: “Sim, pois é muito complexo e envolve matemática e lógica”. 
2º Ano: “Sim. É igual matemática, não entra na cabeça dificil de gravar as 
formulas.” 
2º Ano: “Sim. Muitas contas, e fórmulas são complicadas de compreender.” 
3º Ano: “Sim, porque exige a compreensão não só de física, mas também de 
matemática.” 
3º Ano: “Sim, pois muitos alunos sofrem desfalque dessa disciplina no ensino 
fundamental, o período da vida letiva que deveria servir de base.” 

 

Com relação às respostas acima, na primeira está presente, no argumento de 

um estudante do 1º Ano do EM, e exemplifica uma prática educativa que se distancia 

de uma das finalidades da educação estabelecida pela LDB (BRASIL, 1996), é uma 

crítica substancial com relação ao ensino de Física. Na última resposta, o aluno do 3º 

Ano menciona que devido ao “desfalque” da disciplina no EF, a Física torna-se uma 

matéria de difícil aprendizagem. Conforme já referido, na educação pública a disciplina 

de Física só é inserida no currículo a partir do EM, é na disciplina de Ciências que 

compete alguns dos conhecimentos iniciais da Física. Tendo em vista que ele, ou ela, 

é um estudante do último ano da Educação Básica, ou seja, teve um contato ao longo 

de mais de dois anos com a disciplina, ainda assim não percebeu/obteve a 

continuidade dos conhecimentos adquiridos na área das Ciências Naturais no EF para 

o EM. Essa continuidade é outra determinação da LDB (IBID), que aparentemente, 

também não está sendo cumprida.  
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Para cerca de 25% do total de participantes a Física não é uma disciplina de 

difícil aprendizagem. Alguns dos motivos relatados foram: a didática do professor, o 

gosto pelo cálculo e a dedicação à disciplina. Percebemos por algumas respostas, 

que eles atribuem ao professor o papel fundamental para tornar a disciplina mais 

compreensível. Outro aspecto abordado refere-se à dedicação ao estudo, já que de 

acordo com as respostas fornecidas, havendo a dedicação, a disciplina torna-se mais 

fácil e compreensível. Segue alguns exemplos: 

 

1º Ano: “Não. Se prestar atenção, na aula e estudar ela fica fácil de aprender.” 
1º Ano: “Não. Eu acho que como foi criada pelo homem, qualquer um é capaz 
de aprender, só precisa se esforçar.” 
2º Ano: “Não, depende muito do professor.” 
2º Ano: “Não, estou mais adaptado a essa matéria.” 
3º Ano: “Não, se o aluno tiver uma base de matemática e vontade ou gostar 
da matéria.” 
3º Ano: “Não. Para se aprender, basta ter vontade, e ver as formas que estão 
à nossa disposição para facilitar o nosso aprendizado.” 

 

Há aqueles participantes que apontam que a dificuldade/facilidade na 

aprendizagem da Física depende da aptidão do discente ou/e, novamente, da didática 

dos professores. Em percentual por Ano escolar, temos 15,2% no 1º, 1,48% no 2º, o 

que corresponde a apenas um voto, e no 3º temos 21,3%. Seguem alguns exemplos 

de respostas: 

 
1º Ano: “Depende pois as vezes você consegue explicar um pouco no 
cotidiano” 
1º Ano: “Depende muito de cada pessoa.” 
2º Ano: “Depende muito do professor.” 
3º Ano: “Depende, a pessoa ruim em exatas pode acabar tendo dificuldades.” 
3º Ano: “A física exige atenção e compreensão diferenciando-se da decoreba 
em outras matérias, mas creio que a dificuldade é relativa.” 
 
 

Na primeira resposta acima é interessante notar, através da colocação do 

estudante, que contextualizando o conteúdo da disciplina com o cotidiano podemos 

facilitar o processo de aprendizagem. Esta contextualização é reivindicada tanto nos 

documentos oficiais de educação, quanto nas pesquisas de Ensino em geral, não só 

em Física (vide capítulos 2 e 3 desta monografia). Outro ponto que é citado algumas 

vezes, não só nas respostas à esta pergunta como também em algumas outras, como 

respostas às perguntas 1 e 2 por exemplo, é o se identificar como “ser de exatas” e o 

“ser de humanas”. Em algumas manifestações há quase um radicalismo, os discentes 

que se consideram como da área de humanas dizem não conseguir gostar e aprender 
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Física, pois a mesma é uma disciplina da área de exatas. Segundo a teoria do 

desenvolvimento humano proposta por Vigotski, a linguagem/fala tem um papel 

fundamental para determinar não só as ações, como o desenvolvimento intelectual do 

ser humano, como explicam Bock, Furtado e Teixeira (2001),  

 

Fala e ação, que se desenvolvem independentes uma da outra, em 
determinado momento do desenvolvimento convergem, e esse é o momento 
de maior significado no curso do desenvolvimento intelectual, que dá origem 
às formas puramente humanas de inteligência. Forma-se, então, um 
amálgama entre fala e ação; inicialmente a fala acompanha as ações e, 
posteriormente, dirige, determina e domina o curso da ação, com sua função 
planejadora (p.110). 

 

Desta forma, quando os discentes internalizam a sua fala de que são de 

humanas, acabam criando um obstáculo para a aprendizagem de alguns conteúdos 

que competem às disciplinas ditas de exatas. Isso deve ser tomado como um desafio 

para os professores, de modo a fazer com que haja a necessidade de uma abordagem 

do conteúdo de forma mais ampla, que possibilite o contato com a cultura científica, 

sua historicidade e função social. 

 

A diferenciação entre Física e Matemática  

 
 Conforme exposto nas análises das perguntas anteriores, os estudantes 

informam que a abordagem mais matemática é muito presente no ensino de Física, 

entretanto cerca de 15% do grupo representativo informa não haver diferença entre 

Física e Matemática. Em comparação com os trabalhos de Ricardo e Freire (2007) e 

Silva, Carneiro e Santos (2019), que obtiveram, respectivamente, 27,7% e 22%, há 

uma diminuição em relação ao nosso percentual. Isso é uma mudança positiva, pois, 

o quantitativo de estudantes que não vê diferença entre a Física e a Matemática está 

diminuindo. Algumas respostas que caracterizam este percentual estão expostas 

abaixo. 

 

1º Ano: “Nenhuma. As duas matérias tem quase a mesma forma de aprender, 
tem contas, etc.” 
2º Ano: “Nenhuma. Tudo é conta.” 
3º Ano: “Para mim, as duas são praticamente a mesma coisa. Só que a física 
é mais aprofundada em algumas coisas, em minha opinião, como por 
exemplo, tecnologia.” 
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Sobre esta não diferenciação é importante relatar que o percentual mais 

expressivo foi de 38,1% dos participantes do 2º Ano. Por conjuntura, parece haver 

uma transição do 2º para 3º Ano, conforme será exposto, em que a disciplina de Física 

passa a ser vista pelos discentes como um pouco mais distinta da Matemática, 

diferenciando-se por suas teorias e fórmulas, enquanto que outra é mais baseada em 

cálculos. 

De maneira geral, cerca de 60% do total de participantes alegam que há 

alguma diferença entre a Física e a Matemática. Mais uma vez, fazendo uma 

comparação com os dois trabalhos citados anteriormente, Ricardo e Freire (2007) e 

Silva, Carneiro e Santos (2019), houve um progresso no que diz respeito a 

diferenciação entre as duas disciplinas. Em seus levantamentos, eles auferiram o 

percentual de 35,5% e 43%, respectivamente.  

Algumas das alegações sobre a diferença entre as matérias foram: a Física é 

mais teórica e a matemática é mais cálculo, tendo um percentual mais expressivo no 

3º Ano do EM (42,6%); a Física é mais presente no cotidiano, ou o contrário, a 

Matemática é mais presente; a Física é mais difícil e há aquelas respostas em que 

alegam haver muitas diferenças, mas não informam detalhes. A título de exemplos: 

 

1º Ano: “A diferença é que na física usa mais os métodos teóricos e a 
matemática trabalha mais com números.” 
1º Ano: “A física serve para coisas muitos científicas, já a matemática pode 
ser usada mais no dia a dia.” 
2º Ano: “Física é mais complexa e aborda mais conteúdo.” 
2º Ano: “Física você pode usar mais que matemática no dia a dia.” 
3º Ano: “A física é mais focada na natureza, de certa forma, enquanto a 
matemática não possui essa visão do funcionamento das coisas.” 
3º Ano: “Física é mais teoria e a matemática é mais cálculo.” 
 
 

     É inegável que na disciplina de Física faz-se uso de alguns saberes 

matemáticos, isto porque a Física, de maneira geral, busca o conhecimento dos 

fenômenos por meio de modelos, e para isso, muitas das vezes, é necessário recorrer 

à abstração. A Matemática vai além do cálculo, da quantização, ela nos possibilita 

criar sistemas abstratos, além de outras séries de habilidades. Através desses 

sistemas podemos compreender alguns fenômenos, fazer representações e 

argumentações. Essas competências são indispensáveis no fazer científico. 

Alguns discentes (30,8% da nossa amostra) percebem uma relação entre as 

duas disciplinas. Dentre as justificativas, há a menção do papel fundamental da 
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matemática entre as disciplinas da área científica, da necessidade de entendimento 

básico dessa para compreender as demais. Alguns exemplos são:  

 

1º Ano: “A física usa a matematica para solucionar alguns problemas.” 
1º Ano: “A matemática é só uma forma de comprovar algo, uma ferramenta 
para a Física.” 
1º Ano: “Eu não sei explicar, são matérias que contém conteúdos diferentes, 
porém exercendo uma certa relação.” 
3º Ano: “A matemática é uma matéria de cálculo, física faz uso da matemática 
para entender fenômenos diários.” 
3º Ano: “A matemática é uma ferramenta utilizada em diversas disciplinas, já 
a física é um meio de entender o mundo utilizando também a matemática.” 
 
 

Possibilidades e dificuldades para melhor aproveitamento no estudo da Física 

 

Nas respostas às perguntas envolvendo esta temática – Em sua opinião, o 

que falta para você ter um melhor aproveitamento na disciplina de Física? Qual(is) 

sua(s) maior(es) dificuldades(s)? –, havia dois espaços a serem preenchidos no 

questionário, um era da opinião e ou outro da(s) dificuldade(s). A maioria dos 

participantes apenas respondeu a uma das questões e de maneira vaga, utilizando, 

por exemplo, as palavras todas, nenhuma e nada, tanto para expressar as 

possibilidades para melhor aproveitamento quanto as dificuldades. 

No que se refere à melhoria no aproveitamento da aprendizagem de Física, 

cerca de 20% do público alvo informou que é preciso ter mais foco, atenção e/ou 

interesse. Outra parcela com um percentual semelhante à anterior indicou que uma 

melhor explicação/atuação docente é necessária para um aproveitamento da 

disciplina, como pode ser observado nos exemplos de respostas dos estudantes. 

 
1º Ano: “Atenção, dedicação, comprometimento.” 
1º Ano: “Aulas mais criativas com professores dispostos a nos ensinar com 
paciência.” 
2º Ano: “Vontade de estudar.” 
2º Ano: “Para aprender melhor tinha que ter um, professor melhor, que se 
interessase mais.” 
3º Ano: “Acredito que falta uma busca pessoal pelo melhoramento.” 
3º Ano: “Acho que faltam professores mais dedicados, pois além de tornar a 
matéria mais simples, também gera melhora no aproveitamento das aulas e 
engajamento das turmas.” 
 
 

É interessante perceber que há uma diferença percentual relativamente 

pequena (2%), no que concerne ao principal motivo, apontado pelos alunos, para 

aproveitamento da disciplina. E essa diferença está exatamente entre o aluno e o 
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professor. Julgamos ser dois fatores intimamente ligados, pois o processo de ensino- 

aprendizagem ocorre entre professor e o aprendiz e entre os próprios aprendizes. Um 

dos pressupostos para a ocorrência de uma aprendizagem significativa é a disposição 

do discente frente ao que lhe é apresentado (MOREIRA, 1997), logo tanto o professor 

quanto o aluno são fundamentais. A Educação se faz em conjunto, onde esses dois 

atores, educador e educando, travam um diálogo crítico acerca do objeto cognoscente 

(FREIRE, 1988).  

Em comparação com a pesquisa de Silva, Carneiro e Santos (2019), há um 

decréscimo expressivo com relação ao percentual de estudantes que indicaram que 

o foco, a atenção e o interesse como um dos fatores que afetam o desempenho na 

matéria de Física. Obtivemos um percentual próximo de 20% enquanto que no estudo 

dos referidos autores o percentual ficou entre 50% e 60%. O trabalho deles foi 

realizado em duas escolas públicas no Estado de Minas Gerais, possivelmente no 

município de Uberlândia. O nosso, conforme já salientado, foi realizado em duas 

escolas públicas da área metropolitana do RJ. A diferença de localidade, dos 

contextos em que essas escolas estão inseridas, de suas dinâmicas internas e 

externas podem ter contribuído para essa alteração considerável dos resultados 

obtidos.  

Ainda sobre a melhoria no aproveitamento da disciplina de Física, alguns dos 

motivos apresentados pelos estudantes são a falta de aulas práticas, turmas muito 

cheias e o pouco tempo disponível para a disciplina. A atividade experimental durante 

as aulas de Física pode possibilitar aos estudantes uma imersão em um processo 

importante da ciência – a experimentação – e isso pode contribuir para a ocorrência 

de uma aculturação científica. A precariedade dos sistemas de ensino e as demandas 

do modelo econômico capitalista que imperam no Brasil fazem com que a Educação 

seja realizada como uma linha de produção em larga escala. Isso afeta diretamente o 

dia a dia dentro das escolas, como por exemplo, na quantidade de alunos por turma 

e reflete na percepção dos estudantes, como pode ser observado pelas respostas 

transcritas a seguir. 

 
 
1º Ano: “Aulas práticas e exemplos na nossa vida escolar (mais que a teoria 
e uso de algumas fórmulas na aula).” 
1º Ano: “Mais tempos de aulas.” 
2º Ano: “Há a necessidade de mais aula, pois duas não é suficiente já que as 
matérias são difíceis.” 
2º Ano: “Ter mais tempo por semana, 2 tempos, pra mim é pouco.” 
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3º Ano: “Turmas grandes dificultam a interação entre professor e aluno, o 
ideal seriam turmas menores.” 
 
 

As maiores dificuldades dos discentes são o cálculo, o entendimento e a 

memorização das teorias. 21,4% do grupo representativo expressou-se com esse tipo 

de resposta. Conforme já relatado anteriormente, o uso do cálculo é apontado como 

um dos obstáculos para a aprendizagem e gosto pela disciplina de Física. A 

memorização não é uma forma de aprendizagem, mas sim, faz parte do processo de 

aprender. Com relação ao entendimento da disciplina, é importante buscar novas 

formas de realizar a transposição didática, isso irá contribuir para que os aprendizes 

tenham um conhecimento mais amplo da teoria e um desenvolvimento com mais 

significado da prática científica. A seguir são reproduzidos exemplos de respostas: 

 
 
1º Ano: “Equações, fórmulas, algumas matérias são de extrema dificutosa e 
exige muito de nós (estudantes).” 
1º Ano: “Minha maior dificuldade é gravar as fórmulas.” 
2º Ano: “Gravas as fórmulas, saber fazer ou entender.” 
3º Ano: “Lembrar das fórmulas (é muita coisa para gravar).” 
3º Ano: “A matemática básica.” 
 
 

Uma das respostas chamou a nossa atenção, pois ela nos fez refletir acerca 

do processo avaliativo nas escolas. Novamente insistimos numa dinâmica pedagógica 

mais abrangente e inclusiva. Não podemos, lecionando a disciplina de Física, reduzir 

o entendimento da mesma a cálculos, ou simplesmente à pura teorização dos 

fenômenos. O desafio é encontrar o equilíbrio entre o prático e o teórico, as contas e 

as teorias, para, afinal, possibilitar que nossos educandos se desenvolvam 

plenamente na Física escolar e dentro das suas potencialidades e limitações, de modo 

a refutarem opiniões semelhantes à apresentada a seguir: 

 
 

1º Ano: “Não sei ao certo, por mais que eu goste e me esforce, eu não consigo 
entender algumas coisas. As vezes eu penso que é um dom. E eu daria tudo 
pra te-lo.” 
 
 

A Física escolar e suas relações com o cotidiano e com as outras áreas de 

conhecimento  

 

As respostas a esta temática nos possibilitaram verificar como os estudantes 

percebem a relação da Física escolar com o cotidiano e com as outras áreas de 
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conhecimento. Mais de 60% dos participantes informaram que percebem a relação 

dos conteúdos estudados na Física com o cotidiano, mas não percebem essa relação 

com as demais disciplinas. Sendo assim, podemos dizer que há uma busca, por parte 

do corpo docente, pela ocorrência de uma contextualização, entretanto, a 

interdisciplinaridade não é percebida para cerca de 60% da nossa amostra, o que 

pode indicar que a mesma não está sendo realizada. 

Em comparação com os trabalhos de Ricardo e Freire (2007) e Silva, Carneiro 

e Santos (2019), a diferença percentual mais apreciável ocorre com relação ao último, 

em que eles obtiveram 28,4%, enquanto que no primeiro, foi de mais de 65%. Tanto 

a contextualização, quanto a interdisciplinaridade são preconizadas nos documentos 

oficiais do MEC e nas pesquisas de Ensino de Física. Ambas abordagens possibilitam 

um processo de aprendizagem mais significativo e uma formação mais ampla e 

integrada (RICARDO, 2010; BRASIL, 2000, 2002, 2006, 2013, 2017). 

Interessante notar que no 1º e 2º anos houvem ocorrências de respostas que 

indicavam a não relação da Física escolar com o cotidiano e com outras disciplinas, 

sendo, em percentuais, 19,7% no primeiro e 33,3% no segundo. Não houve 

manifestação deste tipo de resposta no 3º Ano. Por outro lado, apenas no 2º e 3º anos 

obtivemos respostas que alegam perceber a relação do assunto estudado na Física 

com o cotidiano e com as outras disciplinas. A percentagem calculada nos dois anos 

escolares é de cerca de 10%. Logo, conforme expressamos anteriormente, os 

estudantes percebem a relação dos conteúdos de Física com o cotidiano, entretanto 

não veem esta relação com as outras disciplinas. Uma abordagem dos conteúdos de 

forma contextualizada e interdisciplinar pode possibilitar uma formação mais 

condizente com a nossa contemporaneidade, em que os processos de produção de 

conhecimento, de aprendizagem, de sociabilidade são cada vez mais dinâmicos.   

 

A importância da história das descobertas científicas no ensino das Ciências da 

Natureza 

 

Quando questionados sobre a importância de conhecer as histórias das 

descobertas científicas os estudantes em sua grande maioria responderam de forma 

positiva. As justificativas, em percentual, foram cerca de 46% para aprofundar o 

conhecimento de mundo, aproximadamente 4% por ser legal ou interessante e um 
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outro percentual de 9,38% em que alegam a possibilidade de conhecimento de história 

e da facilidade de aprender com novas metodologias de ensino. Cerca de 26% dos 

participantes também responderam de maneira positiva, entretanto, não expressaram 

uma justificativa. A seguir são apresentadas algumas respostas que caracterizam o 

que foi exposto acima.  

 
 
1º Ano: “Porque acho interessante.” 
1º Ano: “Porque com o uso das descobertas científicas beneficiam a natureza, 
como reutilizar, reciclar, entre outros.” 
2º Ano: “Nos ajuda a aprendermos sobre coisas ao nosso redor.” 
2º Ano: “Porque isso nos ajuda a entender algumas leis da natureza.” 
3º Ano: “Devido ser de grande importância para compreender as matérias e 
o mundo ao nosso redor.” 
3º Ano: “Pois para entendermos qualquer matéria da ciências da natureza é 
preciso da história para melhor compreensão.” 
 
 

Analisando as respostas positivas chegamos à conclusão de que os 

aprendizes acreditam que através dos ensinamentos das Ciências da Natureza e sua 

história é possível criar novas formas de entendimento do universo, há a possibilidade 

de estabelecer um diálogo inteligente com o mundo (ZANETIC, 2005). 

A BNCC (MEC, 2018) e as pesquisas em ensino de Física (RODRIGUES; 

MENDES SOBRINHO, 2004; ROSA; ROSA, 2007) preconizam uma abordagem 

histórica, pois, por meio da mesma as Ciências Naturais podem ser humanizadas, 

entendidas como uma construção humana.  

Em comparação com a pesquisa de Silva, Carneiro e Santos (2019), houve 

um aumento no percentual. Em seu trabalho 70% dos participantes responderam 

afirmativamente sobre a importância de conhecer a história das descobertas 

científicas, enquanto que no nosso essa porcentagem chega a 80%, juntando as 

respostas com e sem justificativas. 

É pertinente ressaltar que algumas respostas indicavam a continuidade das 

ciências. Segundo Thomas Kuhn (1997), a revolução científica ocorre a partir da 

quebra de paradigmas, isto acontece quando um conhecimento produzido por uma 

determinada parte da comunidade científica e aceito universalmente não é capaz de 

explicar algum fenômeno extraordinário e, a partir disso, uma nova teoria é constituída 

para poder explicá-lo. Podemos perceber essa ideia a partir das respostas: 
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1º Ano: “Para poder haver condições ou avanço sobre as teorias e também 
poder ter outros pensamentos sobre fenômenos físicos.” 
1º Ano: “Para ter um conhecimento para ser usado em descobertas futuras.” 
2º Ano: “Para que haja interesse em continuar o que outros físicos 
começaram.” 
3º Ano: “Para incentivar novas pessoas à novas descobertas.” 
3º Ano: “Para saber de onde nasceu a ideia inicial e ter bases para futuros 
estudos.” 
 
 

Apenas uma parcela de 13% do total de participantes informou que não é 

importante conhecer a história das descobertas científicas. Os motivos, quando 

apresentados, foram principalmente por falta interesse. O maior percentual desse tipo 

de resposta entre os anos escolares foi de aproximadamente 20% do público 

participante do 1º Ano. A título de exemplo são reproduzidas algumas colocações: 

 
 
1º Ano: “Pois acho que isso deveria ser ensinado somente na faculdade para 
pessoas que querem seguir carreira nesta área.” 
1º Ano: “porque não me interessa.” 
3º Ano: “pois não há necessidade pois já existe o embasamento da disciplina, 
se fosse para solucionar questões teóricas com base na tese e não em 
cálculos.” 
 

 

 

O perfil/característica para um(a) bom/boa professor(a) de Física 
 

As principais características apontadas pelo público participante que 

qualificam positivamente o professor de Física são: tem que saber explicar, ser 

paciente e dedicado(a). Esse resultado é bastante semelhante ao encontrado por 

Silva, Carneiro e Santos (2019). 

Em sua prática na sala de aula os docentes movimentam diversos tipos de 

saberes, como estabelecido por Tardif (2012), são eles: os saberes disciplinares, 

curriculares, profissionais e experienciais. Aparentemente, através da análise das 

respostas dos estudantes, não há um problema, ou o mesmo não é indicado, com 

relação aos saberes docentes, que é um amálgama dos sabres anteriores. O desafio 

principal encontra-se na transposição didática, já que o saber explicar foi tão 

evidenciado. Logo, há uma demanda por melhoria do processo de transposição do 

conhecimento, isto é, na adequação do saber produzido pelos cientistas para o saber 

ensinado na escola. Veja algumas das respostas: 

 
 

1º Ano: “Atencioso e que tenha paciência para explicar.” 



39 
 

1º Ano: “Ele ser criativo, uma pessoa que respeita as pessoas acima de tudo, 
ser honesto, saber explicar bem e ter muita paciência.” 
2º Ano: “Que ele ensine bem, que mostre interesse no potencial dos alunos, 
que saiba explicar.” 
2º Ano: “Que saiba explicar e entenda os alunos e suas dificuldades.” 
3º Ano: “Dedicado, que saiba ensinar a matéria, que goste de ensinar e que 
seja paciente.” 
3º Ano: “Balanceamento entre prática e teoria; diferentes didáticas; 
apresentação de temas fora do currículo mínimo.” 

 
 

Algumas respostas expressavam a necessidade de acolher o aprendiz e suas 

potencialidades e dificuldades. A BNCC (MEC, 2018) preconiza uma escola que 

acolhe as juventudes e, de acordo, respectivamente, com Kupfer (1992) e Taille 

(1997), Freud e Piaget assinalam o papel, por vezes, impactante dos professores 

sobre o desenvolvimento dos aprendizes. Devemos buscar a valorização dos 

mesmos. A título de exemplos, além dos já apresentados acima, seguem algumas 

respostas que expressam as opiniões de participantes do grupo representativo: 

 
 
1º Ano: “Um bom professor de física deve compreender as dificuldades que 
os alunos tem de entender a sua matéria e guiar sua aula de forma que todos 
acompanhem.” 
2º Ano: “Paciente, amigável e compreensivo. Tem pessoas que tem 
dificuldades como eu, já tive professores de física que desestimulava os 
alunos.” 
3º Ano: “Saber explicar mais e entender as dificuldades dos alunos.” 
 

 

Infelizmente em nosso país a profissão docente não é valorizada, somando 

isso com as salas de aulas lotadas, estruturas precárias das redes de ensino, a 

dinâmica do desemprego, o aumento da violência urbana e a frustração diante desta 

realidade, esses se tornam fatores que afetam diretamente o ambiente escolar, logo 

a sala de aula e, por conseguinte, a relação professor-aluno. Nesse sentido, uma 

condição para uma boa atuação do professor de Física apresentada por um estudante 

é: 

 
1º Ano: “Não ser meu professor de matemática.” 
 
 

Devido à carência de professores de Física, profissionais de outras áreas de 

conhecimento acabam lecionando a disciplina. De acordo com os dados do INEP 

(2019b) de 2018, apenas 43,3% dos profissionais que ministram aulas de Física tem 

formação adequada para tal. Uma prática comum nas redes de ensino, porém não 

eficaz em termos da qualidade do ensino, é deslocar professores de outras disciplinas 
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para atuar no ensino de Física. Esse é um problema de difícil solução, já que, no 

Brasil, as condições de trabalho e os salários no magistério da Educação Básica são 

desmotivadores e, sendo assim, uma saída seria valorizar a carreira docente e tornar 

a profissão atraente para o aluno do Ensino Médio, o que não parece ser a intenção 

das atuais políticas educacionais do governo brasileiro.  

 

Temas de Física que gostariam de estudar 

 

As respostas para esta questão nos auxiliaram na definição do tema para a 

elaboração da sequência de ensino – objetivo específico desta monografia –. No 

questionário, inserimos como opções temas que possibilitassem extrapolar o estudo 

da Física clássica, além de uma opção em aberto. Foi facultado ao público participante 

escolher mais de um tema, sendo o mais indicado pelos estudantes Física das 

estrelas, como pode ser observado no Gráfico 1. Essa escolha demonstra o fascínio 

da humanidade pelo céu estrelado desde a antiguidade até a nossa 

contemporaneidade.  

 

 

Gráfico 1: Número de indicações dos estudantes para os temas que gostariam de estudar. 

Fonte: Autor. 
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5.2 SEQUÊNCIA DE ENSINO: CONVERSANDO COM UMA ESTRELA  

 

5.2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS NORTEADORES 

 

A presente sequência tem como finalidade o alcance do objetivo específico 

desta monografia – elaborar uma sequência de ensino que tenha a intencionalidade 

de uma aprendizagem com mais significado para a vida dos estudantes, ou seja, uma 

aprendizagem que favoreça o exercício da cidadania, a partir de leituras críticas e 

decisões em questões relativas à Ciência (Física) para além do espaço e tempo 

escolar –, a partir da preferência dos estudantes expressa pelo grupo representativo 

deste estudo que indicaram a Física das estrelas como tema a ser estudado. 

Na BNCC esse tema é contemplado na competência específica “Analisar e 

utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar 

argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e 

do Universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis” (MEC, 2018, 

p. 556), por meio do desenvolvimento da habilidade: 

 
 
Analisar a evolução estelar associando-a aos modelos de origem e 
distribuição dos elementos químicos no Universo, compreendendo suas 
relações com as condições necessárias ao surgimento de sistemas solares e 
planetários, suas estruturas e composições e as possibilidades de existência 
de vida, utilizando representações e simulações, com ou sem o uso de 
dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de 
realidade virtual, entre outros) (IBID, p. 557). 
 
 

Sem a pretensão de contemplar todo o conhecimento específico previsto no 

desenvolvimento desta habilidade, optamos por abordar o tema Física estelar no EM 

com o foco no Sol, a nossa estrela mais próxima, por meio de uma sequência de 

ensino com um viés investigativo que, de acordo com Sasseron (2015), se caracteriza 

 

[...] por ser uma forma de trabalho que o professor utiliza na intenção de 
fazer com que a turma se engaje com as discussões e, ao mesmo tempo 
em que travam contato com fenômenos naturais, pela busca de resolução 
de um problema, exercitam práticas e raciocínios de comparação, análise e 
avaliação bastante utilizadas na prática científica (p. 58). 

 

Além disso, nos baseamos nos documentos oficiais de educação mais 

recentes e indicações das pesquisas em Ensino de Física. Ambos relatados nos 

Capítulos 2 e 3 desta monografia. 
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5.2.2 DESCRIÇÃO DA SEQUÊNCIA DE ENSINO 

 
Objetivos: 

 
Um dos objetivos principais dessa sequência de ensino é que a mesma possa 

possibilitar aos aprendizes um olhar diferente sobre o estudo de Física, um olhar que 

os incentivem na busca de novas informações, de desconstrução e construção de 

conhecimentos. Por mais que o tema abordado seja Física das estrelas, dialogar sobre 

o cosmos, ou parte dele, é algo que nos motiva desde a antiguidade, sendo assim, 

para além de aprender sobre as estrelas, um dos nossos objetivos é incitar a 

construção de cultura científica nos estudantes através da elaboração de hipóteses, 

argumentação, resolução de problemas, pesquisa, análise e compartilhamento de 

informações. Outro objetivo importante é do desenvolvimento do senso de 

responsabilidade e respeito às diferenças de concepções. 

 
Inserção da sequência de ensino: 

 
No estudo da Física na escola, o cenário ideal para a inserção desta 

sequência de ensino seria aquele no qual os aprendizes já tivessem estudado sobre 

a Teoria da Gravitação Universal e a Relatividade.  

De acordo com o antigo Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro, ainda 

adotado na maioria das escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro, no 1º e 3º 

bimestres do 1º Ano está previsto, respectivamente, o ensino da Cosmologia - 

Movimento e Relatividade Geral e Restrita. Entretanto, buscamos elaborar uma 

sequência de ensino abrangente, para que desta forma, a mesma possa ser utilizada 

em qualquer ano do Ensino Médio. Isso implicará, dependendo do ano escolar, em 

um aprofundamento em determinados conteúdos ou/e numa atuação mais intensa do 

professor durante a realização das atividades. 

 
Os encontros: 

 
Nossa previsão para o projeto-aula é de dois encontros, sendo que cada 

encontro é composto por duas aulas de 50 minutos cada, totalizando 100 minutos por 

encontro. Para determinação da carga horária da proposta foi tomada como referência 

o tempo de aula determinado pelo Estado do Rio de Janeiro.  
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O primeiro encontro pode ocorrer na sala de aula, onde será necessário o uso 

de computador e projetor, ou, no laboratório de informática da escola, caso o mesmo 

esteja em condições de uso. A utilização do segundo espaço é mais preferível, pois a 

turma faria uso de um recurso tecnológico (o computador) durante a aula. Este 

encontro é divido em 4 momentos, sendo eles: a introdução, abordagem do conteúdo, 

construção do conhecimento e encerramento. O segundo encontro está dividido em 3 

momentos, são eles: introdução, consolidação dos conhecimentos e encerramento. 

Serão apresentados, posteriormente, dois planos de aula detalhando cada momento. 

 
As atividades: 

 
No primeiro encontro será realizada a leitura do texto Sol, magnífico astro-rei 

(COSTA, 2008), disponível no site Astronomia no Zênite e, em seguida, será 

apresentado um vídeo com dois trechos da série Cosmos: Uma odisseia no espaço-

tempo, o nome do vídeo é Conversando com uma estrela (OLIVEIRA, 2019), onde a 

primeira parte aborda o Sol e sua composição e a segunda, do Big bang à constituição 

do nosso sistema solar.  

A finalidade dessa atividade inicial é incitar questionamentos que serão 

debatidos em turma. A partir das discussões alguns temas/questionamentos serão 

elencados e, posteriormente, pesquisados pelos estudantes que deverão elaborar 

uma apresentação em grupo para o segundo encontro. A apresentação pode ser de 

forma escrita, exposição de slides ou cartazes, peça teatral, músicas, poesias e entre 

outros. Isso porque uma abordagem mais ampla possibilita que estudantes que não 

possuem uma boa relação com a Física possam se aproximar da mesma. Mais 

adiante será apresentado um planejamento mais detalhado dos encontros. 

O modelo de debates em sala de aula pressupõe uma atuação mais ativa dos 

discentes, possibilitando o desenvolvimento de certas habilidades. Por meio desta 

estratégia didática (debate), os aprendizes são levados a construir argumentos para 

a explicação de determinado questionamento, por vezes, refutar ideias e realizar 

novas perguntas. O professor terá o papel de mediador(a), buscando assim, estimular 

a discussão, coordenar o diálogo, intervir quando necessário, em suma, deverá criar 

um ambiente que possibilite a produção de conhecimentos. 

 
Temas em potencial: 

 

http://www.zenite.nu/sol-magnifico-astro-rei/
https://drive.google.com/file/d/12vknk8xPgpXwRvDCd4gHy-EoaDWaWJHh/view?usp=sharing
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A seguir são listados alguns temas que são bastante potencializadores de 

discussões. Lembrando que as escolhas dos temas/questionamentos devem ser 

feitas juntamente com os estudantes, pois o interesse para pesquisá-los tem que ser 

deles. Seguem alguns temas: 

- O que é uma estrela?  Do que elas são feitas? (Formação; evolução estelar; 

Física nuclear) 

- As estrelas são todas iguais? (Diferentes tipos de estrelas) 

- O quão distante estão às outras estrelas? (Distâncias astronômicas) 

- As estrelas morrem? (evolução estelar; tempo cósmico; Buracos negros) 

- Sistema Solar (Sol; Planetas; Atração gravitacional) 

- Sol (Energia solar, tempestades solares, Radiação, sonda Parker, história e 

mitologia) 

- Busca de vida em outros planetas. 

- Observação das estrelas (Instrumentos ópticos). 

 

Lista de indicações bibliográficas:  

 
Será fornecida uma lista de livros e sites que poderão auxiliar tanto os 

professores quanto os estudantes no desenvolvimento das atividades, conforme 

descrição a seguir. Indicamos aos docentes uma leitura prévia dos capítulos e abas 

que abordam o conteúdo sobre as estrelas.  

-  Astronomia no Zênite: É um website criado por José Roberto de 

Vasconcelos Costa que visa abordar temas de Astronomia e outras áreas da ciência 

desde 1999. É um local virtual bastante rico, com hiperlinks, ilustrações e simulações. 

- Astrofísica para todos: É um website de um Programa de Extensão da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) que divulga, disponibiliza materiais e 

promove cursos online de astrofísica geral, Astronomia e Astronáutica através de 

videoaulas. 

- À Luz das Estrelas: Livro sobre astronomia (ARANY-PRADO, 2005) que 

aborda o conteúdo de uma forma clara, simples e elucidativa.  

- O céu que nos envolve Introdução à astronomia para educadores e 

iniciantes: Livro sobre introdução à astronomia (PICAZZIO, 2019a), que assim como 

o anterior, apresenta os assuntos de forma clara, abordando desde uma pré-história 

do céu até a busca por vida fora da Terra. Há ainda, disponível online, o livro do 

http://www.zenite.nu/
https://astrofisica.ufsc.br/
https://www.dropbox.com/sh/3trm4g8avuzetff/AADflwUZALUvm7vh0FqDzejXa/portugues/astrofisica_basica/luz.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/3trm4g8avuzetff/AAAAllNJex86nUmLEq-TLPdTa/portugues/astrofisica_basica/OCeuQueNosEnvolve.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/3trm4g8avuzetff/AAAAllNJex86nUmLEq-TLPdTa/portugues/astrofisica_basica/OCeuQueNosEnvolve.pdf?dl=0
http://www.astro.iag.usp.br/~damineli/aga105/livroprof.pdf
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educador  (PICAZZIO, 2019a) que contém indicações bastante pertinentes nos 

capítulos que essa proposta contempla. Este livro do educador é ideal para quem já 

tem familiaridade com os conteúdos de Física das estrelas e deseja recordá-los. 

 
Processos de avaliação: 

 
Os aprendizes serão avaliados ao longo de toda a sequência. A qualidade da 

aprendizagem será expressa por uma nota de zero a 10, de maneira que frente aos 

objetivos previstos serão levados em conta: o nível de participação no debate, a partir 

do olhar do professor, os resultados da pesquisa e sua comunicação para a turma, na 

perspectiva dos companheiros de classe e por parte do professor e, por fim, uma 

autoavaliação. O peso de cada uma das partes da nota ficará por conta do professor. 

Isso porque dependendo da turma, pode ser que os estudantes nunca tenham 

realizado um processo de avaliação de si mesmos e dos demais e ainda não tenham 

o nível de maturidade para tal. 

 
Planos de Aula: 

 
Plano de Aula 1 

 

Etapas 
Tempo 

estimado 
(min) 

Estratégias didáticas 
Recursos 
materiais 

 

1º momento: 
INTRODUÇÃO  

 

 

 

10 

 
Explicação da atividade. 

 
Organizar a sala em círculo ou 

divisão da turma entre os 
computadores disponíveis. 

 

 

Quadro, giz 
ou pillot  

2º momento: 
ABORDAGEM DO 

CONTEÚDO  

 

 

 

 

30 

 

 

Leitura do texto: Sol, magnífico 
astro-rei e exibição do vídeo 

Conversando com uma estrela 

 
 

Computador, 
projetor/TV, 

caixa de som. 

http://www.astro.iag.usp.br/~damineli/aga105/livroprof.pdf
http://www.zenite.nu/sol-magnifico-astro-rei/
http://www.zenite.nu/sol-magnifico-astro-rei/
https://drive.google.com/file/d/12vknk8xPgpXwRvDCd4gHy-EoaDWaWJHh/view?usp=sharing
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3º momento: 
CONSTRUÇÃO DO 
CONHECIMENTO  

 

 

30 

 
Levantamento de questões 

sobre o texto e o vídeo, 
culminando no debate acerca 

dos mesmos. 
 Escolha dos temas a serem 

pesquisados. 

 

 

Quadro, giz 
ou pillot  

4º momento: 
ENCERRAMENTO  

 

 

30 

 

Divisão dos grupos, indicação 
bibliográfica, início da pesquisa 

dos temas que serão 
apresentados no próximo 

encontro.  

 
Folha de 
papel ou 

Quadro, giz 
ou pillot. 

 

 

Plano de Aula 2 

 

Etapas 
Tempo 

estimado 
(min) 

Estratégias didáticas 
Recursos 
materiais 

1º momento: 
INTRODUÇÃO  

 

 

10 

 
Explicação da atividade; 
definição da ordem das 

apresentações. 

 

Quadro, giz 
ou pillot  

 

2º momento: 
CONSOLIDAÇÃO 

DOS 
CONHECIMENTOS 

E HABILIDADES 
FORMADAS 

 

 

70 

 

Apresentação do que foi 
pesquisado por cada grupo 

seguido de questionamento e 
debates instigados pelos alunos 

e professor. Organização do 
novo conhecimento pelos 

alunos com a mediação do 
professor. 

 
 

Computador, 
projetor/TV, 

caixa de 
som. 

3º momento: 
ENCERRAMENTO 

 

 

20 

 

 

Avaliação e conclusão das 
atividades. 

 

Folhas de 
papel 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O tema da discussão do presente trabalho foi apresentar a perspectiva dos 

estudantes sobre a disciplina de Física. Por meio do levantamento de informações 

junto aos aprendizes e a partir da análise de suas respostas, pudemos alcançar os 

objetivos traçados. A apresentação das concepções foi realizada através de tópicos, 

sendo estes: o motivo para o estudo da Física; o gosto de estudar Física; a 

dificuldade/facilidade na aprendizagem da Física; a diferenciação entre Física e 

Matemática; as possibilidades e dificuldades para melhor aproveitamento no estudo 

da Física; a Física escolar e suas relações com o cotidiano e com as outras áreas de 

conhecimento; a importância da história das descobertas científicas no ensino das 

Ciências da Natureza; o perfil/característica para um bom professor de Física; temas 

de Física que gostariam de estudar. 

Sobre o motivo para estudar a disciplina, a grande maioria dos alunos 

percebem a importância de se estudar Física na escola, pois a mesma, segundo eles, 

deve lhes proporcionar conhecimentos sobre o mundo que vão além do contexto 

escolar. Suas concepções se aproximam tanto das justificativas apresentadas nos 

documentos oficiais de educação (BRASIL, 2000; 2002; 2006; 2013; 2018), quanto 

das pesquisas em ensino de Física, dentre as quais, Gleiser (2000) e Moreira (2018). 

A partir disso, o papel do docente é proporcionar, através de sua prática pedagógica, 

esse ambiente rico de informações que gerem saberes com significados para a vida 

dos educandos. 

Quando questionados sobre o gosto de estudar Física, apesar de a maioria 

dos participantes reconhecerem a importância dos conhecimentos provenientes desta 

disciplina, não é essa mesma parcela que gosta de estudá-la. A análise percentual 

indica que 49,2% dos estudantes gostam de estudar Física, enquanto que 41% não. 

Ou seja, o percentual dos que gostam é maior, ainda que seja por uma pequena 

diferença. A busca por novas metodologias de ensino é necessária para que 

possamos despertar o gosto pelo estudo dessa disciplina nos aprendizes.  

O uso excessivo do cálculo, assim como a exigência da memorização das 

fórmulas na disciplina de Física, é apontado pelo público participante como fontes que 

dificultam o aprendizado e o gosto pela matéria escolar. Uma abordagem dos 

conteúdos com um enfoque interdisciplinar, contextualizado e histórico é indicado 

como uma contraposição à memorização e à repetição de exercícios, criando a 
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possibilidade de um processo de produção/criação de conhecimentos mais 

diversificados e inclusivos, em um sentido de atender aos diferentes tipos de 

capacidades e limitações dos aprendizes.  

Cerca de 60% do total de participantes informou que percebem alguma 

diferença entre a Física e a Matemática, enquanto que 15% alegaram não haver 

nenhuma diferença. Dentre os três anos escolares, foi no 2º em que ocorreu a maior 

incidência de respostas em que declaram não haver diferenciação entre as disciplinas. 

Não há dúvidas de que a Matemática e a Física possuem uma relação muito próxima 

e isso implica nas explicações precárias dos alunos sobre a diferenciação entre as 

mesmas.  

No que diz respeito à melhoria da qualidade da aprendizagem de Física, a 

relação professor-aluno poder ser entendida, a partir das respostas analisadas, como 

um dos principais fatores para sua devida ocorrência. Outros fatores, não menos 

importantes, também apontados foram foco, atenção, interesse, falta de aulas 

práticas, turmas muito cheias e a carga horária semanal disponível para a disciplina. 

Com relação aos quatro primeiros, o desafio, que não é nada atual, é buscar práticas 

educativas que despertem o interesse do corpo discente. A não utilização dos 

métodos tradicionais de ensino já é um início. Quanto aos dois últimos, eles estão 

numa esfera que excede o espaço da sala de aula, estando primeiramente num âmbito 

político em que a implementação de medidas é de responsabilidade governamental e 

em alguns casos da direção da instituição de ensino. 

O uso do cálculo e a memorização, novamente mencionados pelo público 

participante, são apontados como uma das maiores dificuldades dos estudantes. Isso 

pode ser um reflexo das deficiências matemáticas advindas desde os anos iniciais de 

educação, conforme apresentado no Capítulo 5, como também de um déficit na 

formação docente na reflexão e discussão da epistemologia e história da ciência, além 

da contextualização para a sala de aula e implementação do uso do cálculo. É 

importante que o discente perceba um significado no uso dos cálculos. 

Os conteúdos estudados na Física possuem relação com o cotidiano, mas 

não possuem conexão com outras disciplinas. Mais de 60% dos participantes 

expressaram-se dessa forma. Logo, ao que parece, a contextualização está sendo 

realizada, entretanto a interdisciplinaridade não está sendo percebida, o que pode 

indicar que não está sendo praticada. Para a promoção de um processo de 

aprendizagem com mais significado e uma formação mais ampla e integrada, o uso 
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de uma abordagem contextualizada e interdisciplinar faz-se necessário (RICARDO, 

2010; BRASIL, 2000, 2002, 2006, 2013, 2017). 

De acordo com a maioria dos estudantes é importante conhecer as histórias 

das descobertas científicas para aprofundar os seus conhecimentos de mundo, 

possibilitando assim uma formação mais completa. Outro aspecto pertinente foi, por 

parte de alguns dos participantes, a indicação da evolução científica, de uma 

continuidade das ciências. Para além de humanizar as Ciências Naturais, a 

implementação de uma abordagem histórica auxilia em novas formas de 

compreensão e entendimento do universo. 

Um bom professor de Física, no olhar dos participantes, deve saber explicar, 

ser paciente e dedicado. Não houve apontamentos com relação aos saberes 

disciplinares, isto é, os conhecimentos da disciplina de Física, mas sim com relação à 

transposição didática destes saberes. Sendo assim, uma melhoria do processo de 

transposição do conhecimento é necessária. Através de veículos de divulgação da 

produção acadêmica na área de ensino/educação em ciência, por exemplo, 

repositórios de universidades, revistas de ensino e entre outros, é possível ter acesso 

a diversas sequências de ensino para auxiliar no processo de melhoria da 

transposição didática. A formação continuada também possibilita um aprimoramento 

no processo da transposição. 

Quando olhamos para os trabalhos de Ricardo e Freire (2007) e Silva, 

Carneiro e Santos (2019) comparativamente aos nossos resultados, depreendemos 

que não há uma diferença significativa das percepções dos alunos sobre a maioria 

dos tópicos descritos nos parágrafos anteriores. Com isso, podemos inferir que desde 

a publicação da primeira pesquisa em 2007 até o momento da realização do presente 

trabalho, não ocorreram mudanças expressivas com relação à percepção dos 

estudantes sobre o ensino de Física. Com isso, faz-se necessário uma reflexão das 

práticas dentro e fora da sala de aula, da formação acadêmica enquanto ainda 

licenciando e depois de formado, e, não menos importante, sobre o porquê ensinar 

Física.  

Os alunos escolheram a Física das estrelas como um tema que eles gostariam 

de estudar. Outros temas também expostos foram: Física e robótica; Mecânica 

Quântica; Relatividade; Física das Radiações. Buscamos apresentar temas que 

possibilitassem ir além da Física clássica, estendendo-se até a Física moderna e 

contemporânea.  



50 
 

Escolhido o tema, produzimos uma sequência de ensino, com o propósito de 

alcançar o objetivo específico desta monografia. Com um viés investigativo, a 

sequência tem seu início com a apresentação aos estudantes de um texto e um vídeo 

que abordam o Sol e sua composição e a origem e formação do nosso sistema solar. 

São elencados temas/questionamentos pelos próprios estudantes. Pretendemos com 

essa proposta de sequência de ensino fazer com que os aprendizes se engajem na 

tarefa de questionar, nas buscas de respostas e compartilhá-las com os demais, ou 

seja, um processo de auto responsabilidade com o conhecimento que será produzido 

e divulgado. Aos docentes, cabe o papel fundamental da mediação. 

Esclarecemos que a sequência de ensino ainda não foi aplicada devido ao 

tempo dedicado à elaboração da monografia, o que aponta para o desdobramento 

deste estudo posteriormente, por meio de sua aplicação e análise de seu impacto na 

formação de estudantes do Ensino Médio. 

Como trabalho de conclusão do Curso de Licenciatura, este estudo se reveste 

em oportunidade da tão necessária e recomendada prática docente reflexiva em prol 

de ações educativas que contemplem a abordagem da Física escolar na perspectiva 

da formação de jovens que saibam recorrer aos conhecimentos científicos para além 

do contexto educacional. 

 Por fim, ressaltamos que a nossa intenção foi satisfeita, no sentido que 

apresentamos as vozes e concepções dos aprendizes sobre o ensino de Física, para 

que por meio delas e em comunhão com uma prática docente reflexiva, engajada e 

libertadora, possam ocorrer melhorias no ensino e na aprendizagem de Ciências no 

EM. E com isso, possibilitar uma formação mais condizente com a nossa 

contemporaneidade para os educandos. Ser professor, principalmente em nosso país, 

é um ato de amor e resistência. Deixamos assim, um convite à ousadia. 

 
 

É preciso ousar, no sentido pleno desta palavra, para falar em amor sem 
temer ser chamado de piegas, de meloso de a-científico, senão de 
anticientífico. É preciso ousar para dizer, cientificamente e não bla-bla-
blantemente, que estudamos, aprendemos, ensinamos, conhecemos com o 
nosso corpo inteiro. Com os nossos sentimentos, com as emoções, com os 
desejos, com os medos, com as dúvidas, com a paixão e também com a 
razão crítica. Jamais com esta apenas. É preciso ousar para jamais 
dicotomizar o cognitivo do emocional. É preciso ousar para ficar ou 
permanecer ensinando por longo tempo nas condições que conhecemos, mal 
pagos, desrespeitados e resistindo ao risco de cair vencidos pelo cinismo. É 
preciso ousar, aprender a ousar, para dizer não à burocratização da mente a 
que nos expomos diariamente (FREIRE, 1997, p.10).      
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8 ANEXO 

8.1 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE FÍSICA 

 

 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados para a pesquisa do trabalho 

de conclusão de Curso de Licenciatura em Física, da Universidade Federal Fluminense, de 

Daniel Rodrigues Oliveira, intitulado: O olhar de estudantes sobre a disciplina de Física. 

Nossa intenção é conhecer sua concepção sobre a Física na escola, para tomá-la 

como ponto de partida de uma sequência de ensino que tenha a intencionalidade de gerar 

uma aprendizagem com mais significado para a sua vida.  

Você não será identificado(a). O questionário é composto por 8 (oito) perguntas. 

Procure respondê-las de forma sincera e mais natural possível. 

Antecipadamente, agradecemos sua colaboração. 

 

QUESTIONÁRIO 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 

Idade: _____ anos.                           Sexo biológico:     ☐ Feminino.         ☐ Masculino. 

 

Ano escolar do Ensino Médio   ☐ 1º ano.  ☐ 2º ano.         ☐ 3º ano. 

 

SUA OPINIÃO SOBRE A FÍSICA NA ESCOLA 

 
1. Em sua opinião, qual o motivo de se estudar Física? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Você gosta de estudar Física? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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3. Você acha que a Física é uma disciplina de difícil aprendizado? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Qual diferença você vê entre Física e Matemática? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Em sua opinião, o que falta para você ter um melhor aproveitamento na disciplina de Física? 

Qual(is) sua(s) maior(es) dificuldades(s)? 

 
Opinião:___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Dificuldades:__________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
6. Qual o assunto em Física você está estudando no momento? Você vê relação dele com o 

seu cotidiano e com as tecnologias? E com outras disciplinas? 

Assunto: __________________________________________________________  

Relação com o cotidiano: ☐ sim        ☐ não 

Relação com as tecnologias: ☐ sim        ☐ não 

Você acha importante conhecer a história das descobertas científicas no ensino das ciências 

da Natureza? ☐ sim        ☐ não 

Por quê? __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

7. Quais as características que você atribui a um(a) bom(a) Professor(a) de Física? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
8. Quais dos temas a seguir você gostaria de estudar? (Pode marcar mais de um) 
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☐ Física das estrelas.  ☐ Física e robótica.  ☐ Mecânica Quântica ☐ Relatividade ☐ Física 

das Radiações.   ☐ Outro. Qual? __________________________ 
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9 APÊNDICES 

9.1. QUANTITATIVO DAS RESPOSTAS DOS QUESTIONÁRIOS CLASSIFICADAS 
POR PERGUNTA. 

 

 
Pergunta 

 
Quantitativo de resposta encontrada  

 
1° ano 
(Total:
66) 

 
2º ano 
(Total:
21) 

 
3º ano 
(Total:
47) 

 
 
1. Em sua 
opinião, qual o 
motivo de se 
estudar Física? 

Conhecimento de mundo 37 11 34 

Realização de vestibulares/provas de 
seleção 

5 0 5 

Obrigatoriedade da disciplina 3 3 3 

Sem indicação de motivos ou a 
indicação de motivos aleatórios 

6 5 4 

Não respondeu/ não foi entendido. 15 2 1 

 
2. Você gosta 
de estudar 
Física? Por 
quê? 

Sim 40 4 22 

Não 24 12 19 

Às vezes 1 5 2 

Não respondeu/ não foi entendido. 1 0 0 

 
 
 
 
3. Você acha 
que a Física é 
uma disciplina 
de difícil 
aprendizado? 
Por quê? 

Sim, porque apresenta 
cálculos/teorias/ fórmulas 

22 5 18 

Sim por não gostar da matéria/não 
entender 

11 9 4 

Sim, requer raciocínio/tempo/atenção 6 1 1 

Um pouco/talvez/depende 10 1 10 

Não por se dar bem com 
cálculos/matéria/professor 

9 3 4 

Não, basta estudar/se dedicar 7 1 10 
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Não respondeu/não foi entendido 1 1 0 

 
 
4.Qual 
diferença você 
vê entre Física 
e Matemática?  

Sim, física = teoria/fórmulas e 
matemática = cálculos 

8 6 20 

Nenhuma (Sem detalhes) 11 8 1 

Ambas são cálculos, porém os 
assuntos são diferentes, mas 
interdependentes 

8 1 5 

Muitas diferenças (Sem detalhes) 10 1 2 

A física está mais presente no 
cotidiano 

10 3 8 

A matemática é uma ferramenta para a 
Física explicar o mundo 

3 0 6 

Física é mais difícil. 8 1 4 

Não respondeu/não foi entendido 8 1 1 

5. Em sua 
opinião, o que 
falta para você 
ter um melhor 
aproveitamento 
na disciplina de 
Física? Qual(is) 
sua(s) 
maior(es) 
dificuldades(s)
?    

Foco/interesse/atenção 11 3 12 

Dificuldades em cálculos/teorias. 19 3 13 

Aulas práticas/Laboratório na 
escola/material 

3 0 9 

Mais tempos de aula 1 3 0 

Melhor explicação/professor(a) melhor 9 8 7 

Não tem dificuldades 5 1 1 

Não sabe 2 2 1 

Não respondeu/não foi entendido 16 1 4 

 
6. Qual assunto 
em Física você 

Possui relação com o cotidiano e 
tecnologias, mas não possui com 
outras disciplinas 

39 10 35 
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está estudando 
no momento? 
Você vê 
relação dele 
com o seu 
cotidiano e com 
as tecnologias? 
E com outras 
disciplinas?   

Sem relação com o cotidiano, 
tecnologias e sem relação com as 
outras disciplinas. 

13 7 5 

Possui relação tanto com o cotidiano e 
tecnologias quanto com as outras 
disciplinas. 

0 2 5 

Só citou o conteúdo 5 1 0 

Não sei/Não lembro 5 1 2 

Não respondeu/não foi entendido 4 0 0 

7. Você acha 
importante 
conhecer a 
história das 
descobertas 
científicas no 
ensino das 
ciências da 
Natureza?  

Sim, aprofundar conhecimento de 
mundo 

27 7 27 

Sim, conhecimento de história 0 0 5 

Sim, é legal/interessante 1 1 3 

Sim, mas não cita explicações 19 9 7 

Não, por falta de interesse 13 4 1 

Depende da faculdade futura 1 0 0 

Sim, facilidade de aprender com novos 
métodos e assuntos. 

0 0 2 

Não respondeu/não foi entendido 5 0 2 

 
 
 
8. Quais as 
características 
que você atribui 
a um(a) bom(a) 
Professor(a) de 
Física?  

Paciente/tranquilo 17 7 21 

Saber explicar/ensinar 29 13 35 

Inteligente/Responsável/dedicado 10 1 6 

Senso de humor/legal 21 7 20 

Comunicativo 6 1 3 

Cita apenas o professor atual e não 
cita características. 

4 1 0 
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Não respondeu/não foi entendido 15 4 1 

 
 
9. Quais dos 
temas a seguir 
você gostaria 
de estudar?  

Física das estrelas. 34 10 30 

Física e robótica. 23 8 22 

Mecânica Quântica 15 7 16 

Relatividade 15 8 23 

Física das Radiações. 11 6 9 

Não respondeu 9 0 1 

     Fonte: Autor. 
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9.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS RESPOSTAS POR ANO ESCOLAR 

 

 
Pergunta 

 
Quantitativo de resposta encontrada  

 
1° ano 

 
2º ano 

 
3º ano  

 
 
1. Em sua 
opinião, qual 
o motivo de 
se estudar 
Física? 

Conhecimento de mundo 56% 52% 72,3% 

Realização de vestibulares/provas de 
seleção 

7,6% 0% 10,6% 

Obrigatoriedade da disciplina 4,5% 14,3% 6,4% 

Sem indicação de motivos ou a 
indicação de motivos aleatórios 

9,1% 23,8% 8,5% 

Não respondeu/ não foi entendido. 22,7% 9,5% 2,1% 

 
2. Você gosta 
de estudar 
Física? Por 
quê? 

Sim 66,6% 19% 46,8% 

Não 36,4% 57,1% 40,4% 

Às vezes 1,5% 23,8% 12,8% 

Não respondeu/ não foi entendido. 1,5% 0% 0% 

 
 
 
 
3. Você acha 
que a Física é 
uma 
disciplina de 
difícil 
aprendizado? 
Por quê? 

Sim, porque apresenta cálculos/teorias/ 
fórmulas 

33,3% 23,8% 38,3% 

Sim por não gostar da matéria/não 
entender 

16,7% 42,9% 8,5% 

Sim, requer raciocínio/tempo/atenção 9,1% 1,48% 2,1% 

Um pouco/talvez/depende 15,2% 1,48% 21,3% 

Não por se dar bem com 
cálculos/matéria/professor 

13,6% 14,3% 8,5% 

Não, basta estudar/se dedicar 10,6% 1,48% 21,3% 

Não respondeu/não foi entendido 1,5% 1,48% 0% 
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4.Qual 
diferença 
você vê entre 
Física e 
Matemática?  

Sim, física = teoria/fórmulas e 
matemática = cálculos 

12,1% 26,6% 42,6% 

Nenhuma (Sem detalhes) 16,7% 38,1% 2,1% 

Ambas são cálculos, porém os assuntos 
são diferentes, mas interdependentes 

12,1% 4,8% 10,6% 

Muitas diferenças (Sem detalhes) 15,2% 4,8% 4,3% 

A física está mais presente no cotidiano 15,2% 14,3% 17% 

A matemática é uma ferramenta para a 
Física explicar o mundo 

4,5% 0% 12,8% 

Física é mais difícil. 12,1% 4,8% 8,5% 

Não respondeu/não foi entendido 12,1% 4,8% 2,1% 

5. Em sua 
opinião, o que 
falta para 
você ter um 
melhor 
aproveitamen
to na 
disciplina de 
Física? 
Qual(is) 
sua(s) 
maior(es) 
dificuldades(s
)?    

Foco/interesse/atenção 16,7% 14,3% 26,1% 

Dificuldades em cálculos/teorias. 28,8% 14,3% 28,3% 

Aulas práticas/Laboratório na 
escola/material 

4,5% 0% 19,1% 

Mais tempos de aula 1,5% 14,3% 0% 

Melhor explicação/professor(a) melhor 13,6% 38,1% 15,2% 

Não tem dificuldades 7,6% 4,8% 2,2% 

Não sabe 3% 9,5% 2,2% 

Não respondeu/não foi entendido 24,2% 4,8% 8,5% 

 
6. Qual 
assunto em 
Física você 
está 
estudando no 

Possui relação com o cotidiano e 
tecnologias, mas não possui com outras 
disciplinas 

59,1% 47,6% 74,5% 

Sem relação com o cotidiano, 
tecnologias e sem relação com as 
outras disciplinas. 

19,7% 33,3% 10,6% 
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momento? 
Você vê 
relação dele 
com o seu 
cotidiano e 
com as 
tecnologias? 
E com outras 
disciplinas?   

Possui relação tanto com o cotidiano e 
tecnologias quanto com as outras 
disciplinas. 

0% 9,5% 10,6% 

Só citou o conteúdo 7,6% 4,8% 0% 

Não sei/Não lembro 7,6% 4,8% 4,3% 

Não respondeu/não foi entendido 6,1% 0% 0% 

7. Você acha 
importante 
conhecer a 
história das 
descobertas 
científicas no 
ensino das 
ciências da 
Natureza?  

Sim, aprofundar conhecimento de 
mundo 

40,9% 33,3% 57,4% 

Sim, conhecimento de história 0% 0% 10,6% 

Sim, é legal/interessante 1,5% 4,8% 6,4% 

Sim, mas não cita explicações 28,8% 42,9% 14,9% 

Não, por falta de interesse 19,7% 19% 2,1% 

Depende da faculdade futura 1,5% 0% 0% 

Sim, facilidade de aprender com novos 
métodos e assuntos. 

0% 0% 4,3% 

Não respondeu/não foi entendido 7,6% 0% 4,3% 

 
 
 
8. Quais as 
característica
s que você 
atribui a 
um(a) bom(a) 
Professor(a) 
de Física?  

Paciente/tranquilo 25,8% 33,3% 44,7% 

Saber explicar/ensinar 43,9% 61,9% 74,5% 

Inteligente/Responsável/dedicado 15,2% 4,8% 12,8% 

Senso de humor/legal 31,8% 33,3% 42,6% 

Comunicativo 9,1% 4,8% 6,4% 

Cita apenas o professor atual e não cita 
características. 

6,1% 4,8% 0% 

Não respondeu/não foi entendido 22,7% 19% 2,1% 
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9. Quais dos 
temas a 
seguir você 
gostaria de 
estudar?  

Física das estrelas. 51,5% 47,6% 63,8% 

Física e robótica. 34,8% 38,1% 46,8% 

Mecânica Quântica 22,7% 33,3% 34% 

Relatividade 22,7% 38,1% 48,9% 

Física das Radiações. 16,7% 28,6% 19,1% 

Não respondeu 13,6% 0% 2,1% 

     Fonte: Autor. 


