
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA 

 

 

 

 

VINÍCIUS LOPES 

 

 

 

 

PROPOSTA DE AULA MODELO UTILIZANDO MÚLTIPLOS RECURSOS 

EDUCACIONAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLTA REDONDA 

2019 

 

  



   
 

 

 

 

 

VINÍCIUS LOPES 

 

 

PROPOSTA DE AULA MODELO UTILIZANDO MÚLTIPLOS RECURSOS 

EDUCACIONAIS 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação de Mestrado Nacional Profissional em 

Ensino de Física (MNPEF) da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial à obtenção do  

título de Mestre em Ensino de Física. 

 

 

 

 

Orientadora: 

Profa. DSc. ANA PAULA DAMATO BEMFEITO 

 

 

 

 

 

 

 

Volta Redonda 

Fevereiro de 2019 

 



VINÍCIUS LOPES 

 

 

 

PROPOSTA DE AULA MODELO UTILIZANDO MÚLTIPLOS RECURSOS 

EDUCACIONAIS 

 

 

 

Orientadora: 

Profa. DSc. Ana Paula Damato Bemfeito 

 

 

Dissertação de Mestrado submetida ao Programa 

de Pós-Graduação de Mestrado Nacional 

Profissional em Ensino de Física (MNPEF) da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial à obtenção do título de Mestre em Ensino 

de Física. 

 

 

Aprovada em 25 de Fevereiro de 2019. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

Profa. DSc. Ana Paula Damato Bemfeito – IFRJ - Presidente 

 

 

Prof. DSc. Carlos Augusto Domingues Zarro – UFRJ 

 

 

Profa. DSc. Lígia Valente de Sá Garcia – IFRJ 

 

 

 

 

Volta Redonda 

2019 



DEDICATÓRIA 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais, Paulo Roberto Lopes (In Memoriam) e Vanisi de 

Oliveira Lopes, que sempre se esforçaram ao máximo e deram tudo de si para garantir toda 

minha formação como pessoa e com isso fizeram que eu me torna-se a pessoa que sou hoje. 

Muito Obrigado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RESUMO 

 

PROPOSTA DE AULA MODELO UTILIZANDO MÚLTIPLOS RECURSOS 

EDUCACIONAIS 

 

Vinícius Lopes 

 

Orientadora: 

Profa. DSc. Ana Paula Damato Bemfeito 

 

Dissertação de Mestrado submetida ao 
Programa de Pós-Graduação (nome dado na 
instituição) no Curso de Mestrado Profissional de 
Ensino de Física (MNPEF), como parte dos 
requisitos necessários à obtenção do título de 
Mestre em Ensino de Física. 

 

O presente trabalho consiste em uma proposta de roteiro de um episódio de ensino, 
estruturada em um roteiro de aula, que busca conciliar e utilizar, em uma única aula, várias 
abordagens, conceitos, recursos, temas, teorias, ferramentas e outros elementos educacionais que 
potencializem os processos de ensino e de aprendizagem validados pela Pesquisa em Ensino de 
Física. Esses são: interdisciplinaridade, contextualização, atividades investigativas, contextualização 
histórica, uso de tecnologias de informação e comunicação, simulações, e experimentos práticos. 

O objetivo dessa busca por uma convergência de recursos do ensino e da aprendizagem é 
propor uma aula modelo, composta por vários elementos, que, levando em conta a temática 
escolhida, harmonizam-se formando um conjunto de ações, de modo que possa ser adotado por 
docentes que desejarem trabalhar de forma mais rica e diversificada.  

Nesse sentido, escolhemos o tema Lei de Ohm, devido a sua característica de permitir uma 
ampla possibilidade de recursos, o que foi adequado para esta proposta e por ser acessível, mesmo 
para professores fora da área de física. 

A sequência foi aplicada com o intuito de demonstrar que é possível conciliar em uma única 
aula diversos recursos do ensino e da aprendizagem. E que essa conciliação traz diversos benefícios 
tais como: otimização do processo de ensino, desperta o interesse dos alunos e facilita a 
aprendizagem.  

A conclusão que chegamos com aplicação desse produto é que realmente é possível utilizar 
diversos recursos em uma única aula, apesar do pouco tempo. Percebemos também que os alunos 
demonstraram-se mais participativos e fizeram mais perguntas nesse formato de aula. Além disso, 
eles elogiaram bastante o uso de recursos visuais como: Imagens, vídeos animações e simulações. 

.  
 

Palavras-chave: Ensino de Física, Recursos Educacionais, Processo Ensino-Aprendizagem, Lei de 

Ohm. 
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ABSTRACT 

 

AULA PROPOSAL USING MULTIPLE EDUCATIONAL RESOURCES 
 

Vinícius Lopes 

 

Supervisor(s): 

Profa. DSc. Ana Paula Damato Bemfeito 

 

Abstract of master’s thesis submitted to 
Programa de Pós-Graduação (nome dado na 
instituição) no Curso de Mestrado Profissional de 
Ensino de Física (MNPEF), in partial fulfillment of 
the requirements for the degree Mestre em 
Ensino de Física. 

 

 The present work consists in a proposal of script of an episode of teaching, structured in a 
classroom script, which seeks to reconcile and use, in a single class, various approaches, concepts, 
resources, themes, theories, tools and other educational elements that enhance the teaching and 
learning processes validated by Research in Physics Teaching. These are: interdisciplinarity, 
contextualization, investigative activities, historical contextualization, use of information and 
communication technologies, simulations, and practical experiments. 
 
 The aim of this search for a convergence of teaching and learning resources is propose a 
model class, composed of several elements, which, taking into account the chosen theme, are 
harmonized by forming a set of actions, so that it can be adopted by teachers who wish to work in a 
richer and more diverse way. 
 
 In this sense, we chose the theme Ohm's Law, due to its characteristic of allowing a wide 
possibility of resources, which was adequate for this proposal and for being accessible, even for 
teachers outside the area of physics. 
 
 The sequence was applied with the aim of demonstrating that it is possible reconcile several 
resources of teaching and learning in a single class of 110 minutes. And that this conciliation brings 
several benefits such as: optimization of the teaching process, arouses students' interest and 
facilitates learning. 
 
 The conclusion we get from applying this product is that it really is possible to use several 
resources in a single class, despite the short time. We also noticed that the students were more 
participative and asked more questions in this class format. In addition they highly praised the use of 
visuals such as: Images, videos, animations and simulations. 
 

Keywords: Physics Teaching, Educational Resources, Teaching-Learning Process, Ohm's Law 

  

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

 

Introdução          01 

 

Capítulo 1 – Apresentação do produto educacional    04 

1.1 sobre o produto         04 

1.2 motivação          06 

1.3 objetivos gerais         07 

1.4 objetivos específicos        07 

1.5 referenciais em teorias da aprendizagem      08 

1.6 formato          09 

1.7 público alvo         09 

1.8 sobre a aula         09  

 

Capítulo 2 – Fundamentação Teórica       10 

2.1 Teoria do ensino e da aprendizagem adotada      10 

2.2 Ênfase em um ensino prático e aplicado       17 

2.3 Referencial metodológico – atividades investigativas     29 

2.4 Recursos do ensino e da aprendizagem       36 

2.4.1 avaliação formativa         36 

2.4.2 evolução histórica         43 

2.4.3 interdisciplinaridade         46 

2.4.4 prática experimental         51 

2.4.5 mapa conceitual          55 

2.4.6 recursos multimídia         60 

  

Capítulo 3 – Descrição do produto educacional     65 

3.1 aplicação prática          65  

3.2 atividade investigativa          66 

3.3 avaliação formativa         68 

3.4 evolução histórica          69 

3.5 interdisciplinaridade         71 

3.6 leitura prévia (Just time teach)         73 



3.7 mapa conceitual         78 

3.8 prática experimental        79  

3.9 recursos multimídia        81 

3.10 subsunçor         82 

3.11 construtivismo         83 

3.12 curiosidade         83 

3.13 introdução ao tema        84 

3.14 mapa mental         85 

 

Capítulo 4 – Análise de Resultados e Conclusões     86 

Primeiro Questionário         87 

Segundo Questionário         94 

Terceiro Questionário         96 

Considerações finais         104 

 

Referências Bibliográficas        108 

 

Apêndice 1 - Roteiro experimental       115 

Teoria           115 

Objetivos          115 

Material utilizado         116 

Descrição          116 

Procedimentos         117 

  

Apêndice 2 - Produto educacional:       120 

Apresentação          120 

Primeira etapa da aula – identificação dos conhecimentos prévios dos alunos 120 

Segunda etapa da aula – apresentação do tema aos alunos     122 

Terceira etapa da aula – introdução ao tema      124 

Quarta etapa – apresentação da situação problema à turma    125 

Quinta etapa – evolução histórica       131 

Sexta etapa – prática experimental (o experimento de Ohm)    134 

Sétima etapa – a interdisciplinaridade      136 

Oitava etapa – curiosidades sobre corrente elétrica e eletricidade   141 



Nona etapa – dúvidas         145 

Décima etapa– exercícios        145 

  

 

Apêndice 3 – Questionários        147 

Primeiro questionário         148 

Segundo questionário         149 

Terceiro questionário         150 

 

Glossário          152 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Figura 1 - Mapa Conceitual Sobre Cognitivismo       12 

Figura 2 - Mapa conceitual sobre Sequência de Ensino Investigativa   35 

Figura 3 – Modelo de Mapa Conceitual       59 

Figura 4 - Imagem de Geoerg S. Ohm       70 

Figura 5 – Gráfico da Equação da Lei de Ohm      72 

Figura 6 – Selo PROCEL         78 

Figura 7 – Mapa Conceitual de Eletricidade       79 

Figura 8 – Placa de Perigo, Alta Tensão       84 

Figura 9 – Mapa Mental sobre Eletricidade       85 

Figura 10 – Foto dos Questionários de avaliação de perfil de entrada    86 

Figura 11 – Foto dos Questionários de Avaliação da Aula     87 

Figura 12 – Foto da Resposta de um Aluno       92 

Figura 13 – Esquema Elétrico do Circuito       118 

Figura 14 – Foto do Circuito         119 

Figura 15 – Mapa Mental sobre Eletricidade      122 

Figura 16 – Mapa Conceitual sobre Eletricidade      123 

Figura 17 – Selo PROCEL         129 

Figura 18 - Iluminação no Final do Século XVIII      132 

Figura 19 - Iluminação no Final do Século XVIII      132 

Figura 20 – Ilustração de Georg S. Ohm       133 

Figura 21 – Esquema Elétrico do Circuito       134 

Figura 22 – Gráfico da Equação da Lei de Ohm      136 

Figura 23 – Gráfico da Equação da Lei de Ohm      138 

Figura 24 – Gráfico da Equação da Lei de Ohm      139 

Figura 25 – Placa de Perigo, Alta Voltagem       142 

Figura 26 – Placa de Perigo, Alta Tensão       143 

Figura 27 – Tomada em Curto Circuito       144 

Figura 28 – Fio Pegando Fogo        145 

 

  



1 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES. 

 

 

BNCC – Base Nacional Comum Curricular 

 

DCN - Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica  

 

EJA – Ensino de Jovens e Adultos 

 

ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio 

 

PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais  

 

MEC – Ministério da Educação 

 

PNE - Plano Nacional de Educação 

 

SEI – Sequência de Ensino Investigativo 

 

UEPS - Unidades de ensino potencialmente significativas  

 

TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Sou graduado em licenciatura em física pala Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) e desde 2003 leciono física, matemática, eletrônica, telecomunicações e automação 

em colégios e instituições de ensino como Senai, Senac, Funcefet e outras no Rio de Janeiro e 

região metropolitana totalizando mais de 16 instituições nesse período. 

Sempre atuei mais na área tecnológica em cursos de formação técnica de: Eletrônica, 

Eletrotécnica, Automação, Mecatrônica e Telecomunicações, cursos que devido a sua 

natureza são essencialmente práticos e ao migrar definitiva e exclusivamente para o ensino de 

física deparei-me como uma imensa mudança de dinâmica das aulas, pois essas agora devido 

à infraestrutura das instituições e aos seus planejamento são estritamente teóricas, o que 

percebi produzir uma imensa mudança de postura e interesse por parte dos alunos se 

comparados aos alunos dos cursos técnicos.  

Comecei a refletir e a trazer a dinâmica do ensino técnico para as aulas de física, 

procurando sempre apontar aplicações práticas para os conceitos teóricos que estavam sendo 

ministrados, sem perceber brotava assim a semente que deu origem a esse trabalho. 

Devido a minha atuação na área tecnológica e a minha paixão por filosofia, comecei a 

refletir sobre o ensino sobre um ponto de vista mais prático e focado em resultados, comecei a 

analisa-lo traçando um paralelo com a tecnologia e o resultado foi que percebi que ao longo 

da historia da humanidade percebemos que todas as áreas de conhecimento passaram por 

mudanças continuamente, como a filosofia, artes, culinária, etc e liderando essa lista temos a 

medicina, as ciências em geral, e principalmente a tecnologia como áreas de conhecimento 

que mais se destacaram nesse processo de desenvolvimento, pois basta fazermos uma pequena 

análise dessas áreas há duzentos anos e de como estão hoje e o quanto suas transformações 

impactam a sociedade. 

Porém, em contrapartida à essa significativa evolução passada por várias áreas de 

conhecimento, temos paradoxalmente o ensino, isto é, no mínimo, inusitado, pois 

praticamente todas essas áreas do conhecimento humano dependem do ensino, porém esse se 

modificou ao longo dos anos menos do que essas outras áreas. 

Essa conclusão vem da análise histórica dos fatos, pois nas telecomunicações, por 

exemplo, no final do século XVIII tivemos o surgimento do telégrafo e hoje em dia temos 

internet e smartphones, na medicina hoje temos bem mais conhecimento do funcionamento do 

corpo humano, temos recursos como a anestesia, que até o inicio do século XIX não existia. 
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Porém ao fazermos a mesma comparação temporal do ensino, percebemos que a forma que 

ensinamos hoje em dia é muito similar à utilizada há séculos. 

E é a fim de tentar colaborar positivamente com mudanças significativas nessa área foi 

que esse trabalho foi elaborado. Tentamos aqui propor um modelo de aula rico e diversificado 

que consiga conciliar em uma única aula diversos recursos e ferramentas do ensino e da 

aprendizagem a fim de mudar a dinâmica das aulas e torná-la mais atraente para os alunos.  

Pretendemos também com essa conciliação facilitar mais o processo de aprendizagem 

com o uso de recursos visuais como: imagens, vídeos, animações, simulações e até mesmo 

com práticas experimentais, que possibilitem demonstrar conceitos e fenômenos físicos. 

Já em relação a esse trabalho ele foi dividido em quatro capítulos mais o produto. No 

primeiro capítulo iremos fazer uma breve apresentação sobre a proposta do produto 

educacional elaborado, a fim de que o leitor possa compreender melhor esse produto.  

Para isso serão apresentados e descritos brevemente os elementos motivadores que me 

levaram a criação desse trabalho, quais são seus objetivos educacionais esperados, formato do 

produto e da aula e escolha do tema. 

O segundo capitulo trata da fundamentação teórica sobre cada um dos temas e 

recursos educacionais utilizados nesta obra, para isso definimos cada um deles, apresentamos 

suas aplicações, propósitos e abordagens, utilizando livros e artigos produzidos por 

professores e pesquisadores da educação e também documentos normativos no âmbito do  

Ministério da Educação (MEC) que definem os parâmetros, conteúdos e currículos do ensino 

no Brasil. 

No terceiro capítulo nós tratamos de exemplificar a aplicação e utilização prática 

desses recursos utilizados, demonstrando como eles foram empregados em nosso produto ou 

então sugerindo formas alternativas de aplicá-los em sala de aula. Demonstramos também 

como fizemos para elaborá-los cuidados e atenções que devemos ter antes de aplicá-los em 

aula. Apresentamos também variáveis que podem influenciar na escolha ou aplicação daquele 

recurso, enfim, tentamos dar o máximo suporte para orientar o professor na escolha e 

utilização dos recursos apresentados. 

No quarto capítulo temos a análise dos dados dos questionários aplicados aos alunos 

que servem desde a obtenção dos conhecimentos prévios dos alunos até a avaliação da 

proposta de ensino, para verificar se os objetivos e metas do produto foram satisfatoriamente 

alcançados ou não. Vale mencionar que esses questionários não foram utilizados  afim de 

influenciarem nas notas ou avaliações da escola e sim somente no que se refere aos assuntos 

relacionados a este produto. 
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E nos apêndices temos o roteiro experimental da prática realizada em sala de aula 

(Apêndice 1) , no Apêndice 2 temos a apresentação e descrição do produto educacional 

propriamente dito na forma de um pequeno roteiro descritivo de como foi a aula sobre a Lei 

de Ohm conciliando alguns recursos do ensino e da aprendizagem e no Apêndice 3 os 

questionários aplicados. 
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CAPÍTULO 1 – APRESENTAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

1.1 SOBRE O PRODUTO 

 

O presente trabalho é um roteiro de aula que tem a proposta de contribuir para que o 

professor do Ensino Médio, que busca conciliar múltiplos recursos e concepções de ensino 

aprendizagem em uma única aula, disponham de um material que o auxilie a elaborar sua aula 

dentro da temática escolhida fazendo uso desses múltiplos recursos. A ideia é tentar encontrar 

um caminho que mostre como é possível utilizar em uma única aula várias abordagens, 

conceitos, recursos, temas, teorias, ferramentas e outros elementos educacionais que 

potencializem os processos de ensino e de aprendizagem, tais como: interdisciplinaridade, 

contextualização, atividades investigativas, contextualização histórica, uso de tecnologias de 

informação e comunicação, simulações, e experimentos práticas. 

O objetivo dessa busca por uma convergência de recursos do ensino e da 

aprendizagem é propor um modelo de aula, composta por vários elementos, que, levando em 

conta a temática escolhida, harmonizam-se formando um conjunto de ações, de modo a que 

possa ser adotado por docentes que desejarem trabalhar de forma mais rica e diversificada, 

criando assim uma estrutura de aula densa de recursos e metodologias potencializadoras do 

ensino e da aprendizagem, buscando o aumento da eficiência do processo e tornar a aula mais 

prazerosa e agradável para os alunos.  

A fim de ilustrar e exemplificar na prática essa proposta de ensino e também mostrar a 

viabilidade dessa ideia, que sabemos que possui considerável grau de ousadia, elaboramos 

uma proposta de aula modelo. Para isso, selecionamos alguns recursos do ensino e da 

aprendizagem que consideramos mais impactantes, pertinentes e contemporâneos, validados 

pela pesquisa em ensino de física. Também consideramos nossa própria experiência em sala 

de aula, de modo a propor ações que surtam mais efeito e atraiam mais a atenção dos alunos. 

A ideia é que os elementos escolhidos sejam os mais independentes possíveis da 

disciplina ou do domínio de conteúdos preliminares, de modo que a estrutura proposta possa 

ser utilizada em outros anos e disciplinas o Ensino Médio de uma forma geral. 

Para a escolha do tema dessa aula modelo demonstrativa procuramos escolher um 

tema que pudesse ser facilmente compreendido e reproduzido por professores de física, ou 

outras áreas, e que não exigisse pré-requisitos extraordinários, fosse de fácil aplicação e 
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identificação prática e possibilitasse a conciliação de diferentes tipos de recursos 

educacionais.  Por esses motivos achamos por bem escolher como tema A Lei de Ohm. 

A Lei de Ohm satisfaz plenamente a essas condições por ser uma equação bem 

simples, logo não requer muito conhecimento matemático, é utilizada em todos os projetos de 

circuitos e aparelhos eletro eletrônicos como: TV’s, calculadoras, celulares, computadores e 

etc e os exemplos desses projetos podem ser demonstrados em sala de aula, sua prática é 

simples e não expõem riscos a saúde nem a segurança dos alunos, podendo ser realizada sem 

o uso de um laboratório de ciências adequado, ou seja, na própria sala de aula, o custo de seus 

experimentos também são atrativos, pois ele requer apenas pilhas, resistores e LED’s, sendo 

que o preço desse dois últimos são da ordem de centavos. E por fim o conceito físico em si é 

simples, de fácil assimilação e está presente em vários elementos do nosso cotidiano como 

exemplificaremos ao explicar o choque elétrico e o curto circuito. 

 

Esse trabalho foi divido em quatro partes: 

 

- Primeira parte - Apresentação do Produto, onde serão apresentados os objetivos, 

elementos motivadores, duração, formato etc. 

 

- Segunda parte - Apresentamos os referenciais e a fundamentação teórica que explica 

e justifica a escolha e utilização de cada um dos recursos e elementos selecionados para este 

produto. 

 

- Terceira parte - É a descrição do produto em si, elementos utilizados, breve 

explicação e exemplificação da utilização de cada um desses recursos, entre outros fatores.   

 

- Quarta parte – É a análise dos dados obtidos através dos questionários, análise dos 

resultados e experiências obtidos diretamente da aplicação e formulação da conclusão do 

trabalho. 

 

A intenção é que todos os elementos utilizados, e suas respectivas explicações e 

aplicações sejam independentes uns dos outros, possibilitando assim que o professor possa 

acessar aleatória e individualmente cada um desses recursos sem ter que necessariamente 

passar pelos demais. 
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Por exemplo, no item que trata da aplicação da interdisciplinaridade haverá uma breve 

explicação conceitual, quais os objetivos e como fazer para alcançar um trabalho efetivamente 

interdisciplinar, de forma prática e investigativa, juntamente com um exemplo de como 

utilizá-la em sala de aula, dispensando assim a leitura ou conhecimento prévio de muitos 

outros recursos utilizados nesse trabalho.  

 

 

1.2 MOTIVAÇÃO 

 

O principal propósito que motivou a elaboração deste projeto foi o desejo de elaborar 

uma aula modelo que conseguisse reunir ao máximo recursos diversificados, temas e 

ferramentas do ensino e da aprendizagem vigentes hoje e assim propiciar uma aula rica, 

dinâmica, eficiente e agradável tanto para alunos quanto para docentes e que fosse aplicável 

em qualquer disciplina e serie. Porém, temos ciência que esse propósito é audacioso e esbarra 

em várias implicações conceituais.  

Outro problema encontrado é que o conceito modelo padrão de aula, assim como os 

conceitos de aula boa ou aula ruim são subjetivos e relativos, pois o que é classificado de uma 

forma para uma pessoa pode ao mesmo tempo ser classificado de maneira oposta para outra, 

logo nossa proposta não seria aceita nem reconhecida por toda a comunidade acadêmica da 

mesma forma e com o mesmo conceito.  

Sendo assim, para eliminar estas controvérsias tivemos que adaptar a ideia original em 

algo mais exequível, factível e plausível, algo que buscasse um caminho mais conciliador e 

realista, um caminho de certa forma mais tangível, tanto quantitativamente quanto 

qualitativamente.  

Foi por isso então que optamos por propor e elaborar um roteiro de aula que 

conseguisse reunir e conciliar em uma só aula, não todos, mas sim uma quantidade 

significativa de conceitos, metodologias, recursos, temas e teorias educacionais já testados, 

aprovados e vigentes no ensino contemporâneo, mas que ao mesmo tempo conseguisse 

manter a característica e a ideia original de ser uma aula rica, dinâmica e atraente e que fosse 

aplicável em uma vasta quantidade de situações e realidades de sala de aula.  
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1.3 OBJETIVOS GERAIS 

 

Inspirado na Base Nacional Curricular Comum (BNCC) que diz: 

  

 
Criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores bem como manter 

processos permanentes de desenvolvimento docente que possibilitem contínuo 

aperfeiçoamento da gestão do ensino e aprendizagem.  (BRASIL, BNCC 2017. p. 13). 

 

 

 Resumimos os objetivos gerais desse trabalho a: 

 

 Colaborar com a melhoria do ensino nacional 

 Auxiliar docentes a elaborar suas aulas e materiais  

 Propor métodos alternativos de ensino que contribuam com assimilação e 

compreensão do tema ministrado. 

 Propor novas maneiras de conduzir uma aula a fim de despertar e aumentar o 

interesse dos alunos. 

 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.4.1 O objetivo principal deste produto educacional é: 

 

 Buscar conciliar em uma única aula composta por dois tempos de 50 minutos a 

maior quantidade possível de conceitos, metodologias, recursos, temas e 

teorias vigentes sobre o ensino e a aprendizagem a fim de despertar o interesse 

dos alunos e aumentar assim a eficiência do processo de ensino.  

 

1.4.2 Objetivos secundários são: 

 

 Contribuir com a prática docente auxiliando no planejamento, elaboração e 

enriquecimento de suas aulas;  

 Propor um modelo de aula de referência no ensino; 

 Conciliar em uma única aula a maior quantidade possível de ferramentas 

facilitadoras do ensino e da aprendizagem; 
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  Demonstrar que é possível conciliar em uma única aula diferentes 

metodologias, conceitos, teorias e demais recursos do ensino e da 

aprendizagem; 

 Extrair o melhor que cada um dos recursos utilizados tem a oferecer com o 

sucesso da aula e melhoria do ensino;  

 Elaborar um modelo de aula dinâmica que seja o mais atraente possível do 

ponto de vista dos alunos; 

 Propor um modelo de aula que fosse o mais universal possível e pudesse ser 

utilizada por qualquer professor, independentemente de sua formação e 

disciplina lecionada, da serie e até mesmo independente do segmento em que 

atua.  

 

 

1.5 REFERENCIAIS EM TEORIAS DA APRENDIZAGEM  

  

Como sugerido anteriormente na apresentação, motivação e nos objetivos não 

acreditamos nem defendemos que uma única teoria do ensino e da aprendizagem seja a 

correta ou deva predominar sobre as demais, acreditamos quem todas são validas tem sua 

vantagens e desvantagens, aplicações e restrições e que o ideal não é apropriar-se 

exclusivamente de uma só e utiliza-la como se fosse a única correta, mas sim que cada uma 

das teorias do ensino e da aprendizagem abordadas e utilizadas academicamente tem suas 

virtudes e aplicações e que consequentemente o ideal seria que extraíssemos as qualidades 

que fossem mais apropriadas e necessárias aos nossos propósitos e realidades. 

Por isso este produto conterá pontos chaves e aspectos que entendemos como sendo 

mais significativos e representativos de algumas teorias do ensino a da aprendizagem, mas a 

fim de nortear esse trabalho baseamos a metodologia do ensino predominantemente sobre a 

teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel. 

 

 Outras teorias do ensino e da aprendizagem utilizadas neste produto foram: 

 

 Behaviorismo 

 Teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget 

 Teoria de Viygotsky 

 Teoria da aprendizagem significativa de Rogers 
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1.6 FORMATO 

  

O roteiro foi elaborado escrito de maneira detalhada que explica e descreve 

brevemente cada um dos elementos educacionais e exemplifica a aplicação de cada um deles, 

para que o docente possa visualizar como utilizá-los. 

 

 

1.7 PÚBLICO ALVO 

 

O roteiro foi desenvolvido voltado preferencialmente para o professor do ensino 

médio independentemente da disciplina que leciona, de sua formação ou experiência, pois  

utiliza recursos do ensino e da aprendizagem que são comuns ao processo de ensino e da 

aprendizagem que são independentes da disciplina, logo não há restrições quanto ao uso, 

podendo ser utilizado até mesmo no ensino fundamental, conforme o tema escolhido. 

Sendo assim. este roteiro pode ser utilizado para auxiliar o professor a elaborar sua 

aula, de forma a contribuir para a atualização sobre os temas curriculares mais 

contemporâneos, sejam professores iniciantes ou já experimentes.  

 

 

1.8 SOBRE A AULA  

 

1.8.1 Duração - Esta aula está prevista para ser ministrada em 2 tempos de 50 minutos cada.  

 

1.8.2 O Tema da Aula – Como tema da aula foi escolhida “A Lei de Ohm1”, esse tema foi 

escolhido entre outros motivos porque favorece a contextualização e a interdisciplinaridade. 

Além de ser um tema de vasta aplicação, muito presente em nosso cotidiano e de fácil 

assimilação por profissionais de outras áreas.  

  

                                                
1 Muito livros referem-se a esse assunto como: “A Primeira Lei de Ohm”, porém essa não é a 
nomenclatura mais adequada, por isso utilizamos o termo: “Lei de Ohm” durante toda essa obra 
conforme: NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física básica. 2° edição. São Paulo. Edgard Blucher 
LTDA, 2001. 
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CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 TEORIA DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM ADOTADA – TEORIA DA 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE DAVID AUSUBEL 

  

Hoje em dia há diversas teorias e metodologias referentes ao ensino e a aprendizagem 

e dentro de cada uma delas também há diversas ramificações, subdivisões, especializações e 

linhas de pensamento, cada uma destas dando ênfase a propósitos específicos cada qual com 

seus respectivos méritos e benefícios próprios. Entre estas diversas teorias e metodologias, 

podemos destacar: a teoria do behaviorismo, o cognitivismo e o humanismo, porém esse 

trabalho irá basear sua fundamentação majoritariamente na teoria no cognitivismo, mais 

especificamente na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel. 

 Para melhor compreensão desse assunto iremos elucidar a partir de agora desde a 

definição de teoria da educação até a metodologia proposta que é a da aprendizagem 

significativa de David Ausubel. 

 

 

2.1.1 Teoria do ensino e da aprendizagem 

  

Uma teoria da aprendizagem é um conjunto de conceitos e ideias próprias formuladas 

sob o ponto de vista de um ou vários pesquisadores acerca dos elementos que envolvem 

tantos os processos de ensino quanto os de aprendizagem, sendo esses dois distintos, porém 

intrinsecamente relacionados.  

 Geralmente essas teorias partem ou criam suas próprias definições de aprendizagem 

para em seguida estabelecerem e relacionarem fatores relacionados à aprendizagem que 

possam colaborar significativa e satisfatoriamente para a evolução da eficiência da mesma. 

MOREIRA (2011) vai definir uma teoria da aprendizagem da seguinte maneira:  

 

 
Teorias de aprendizagem são, portanto, tentativas de interpretar sistematicamente, de 

organizar, de fazer previsões, sobre conhecimentos relativos à aprendizagem...Em 

resumo, teorias da aprendizagem são construções humanas e representarmos nossos  

melhores esforços, numa dada época, para interpretar, de maneira sistemática, a área 

de conhecimentos que chamamos de aprendizagem. (MOREIRA, 2011, p.19).  
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Para MOREIRA (2011) os três aspectos básicos relacionados de uma teoria da 

aprendizagem são: 

 

i Quais as variáveis mais relevantes e significativas no processo de aprendizagem; 

 

ii Compactação de uma grande quantidade de conhecimentos; 

 

iii Explicação de o que é e como funciona a aprendizagem.  

 

 

2.1.2 Cognitivismo 

 

O cognitivismo ou construtivismo é uma teoria da aprendizagem que como o próprio 

nome sugere, trata fundamentalmente de estudar como são feitos os processos de 

compreensão, transformação, assimilação, armazenamento e uso de uma informação recebida 

por um indivíduo e como este irá especificá-la. 

Pois, segundo autores dessa linha, sabendo como a informação se processa na mente 

do indivíduo é possível construir gradativamente o conhecimento ou informação de acordo 

com os seus aspectos cognitivos e mentais para torná-lo mais eficaz, ou melhor, tornar a 

aprendizagem significativa. 

 Historicamente a teoria do cognitivismo sucede cronologicamente ao behaviorismo, ou 

comportamentalismo, que é uma teoria ainda muito externa, isto é, baseia-se e preocupa-se 

fundamentalmente com aspectos observáveis do indivíduo, principalmente o comportamento. 

Sobre o behaviorismo MOREIRA (2011) diz: 

 

 
O Behaviorismo supõe que o comportamento inclui respostas que podem ser 

observadas e relacionadas com os eventos que as precedem (estímulos) e as sucedem 

(consequências). O objetivo maior do enfoque behaviorista é chegar às leis que 

relacionam estímulos, respostas e consequência (boas, más ou neutras). (MOREIRA, 

2011, p. 21). 

 

 

 Ao compararmos as teorias do behaviorismo com o cognitivismo notamos uma imensa 

quebra de paradigmas entre ambas, pois a primeira trata apenas de aspectos observáveis e 

externos ao indivíduo como o comportamento, enquanto que o segundo vai tratar de aspectos 

internos e muito mais abstratos, como a forma que a informação é processada.  
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 Apesar de claro e bem definido o construtivismo possui linhagens de pensamentos 

diferentes que enfatizam ideias e aspectos distintos dentro de uma mesma lógica central que é 

o processo de transformação e assimilação interno da informação, como já mencionado 

anteriormente,  

Dentre as teorias cognitivas de aprendizagem mais antigas, destacam-se a de Tolman, 

a da Gestalt e a de Lewin. As teorias cognitivas mais recentes e de maior influência no 

processo instrucional são as de Bruner, Piaget, Vygotsky e Ausubel. 

Porém para não nos estendermos demasiadamente nestas diferenças, até porque este 

não é o objetivo deste trabalho, essas distinções não serão abordadas, mas afim apenas de 

situar o leitor a respeito do assunto apresentamos a figura 1 a seguir representa um mapa 

conceitual sobre o cognitivismo e alguns de seus principais autores com suas respectivas 

palavras chaves de suas teorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 

Mapa conceitual sobre cognitivismo 

Elaborado por Vinícius Lopes 

 

 

2.1.3 Teoria Da Aprendizagem Significativa De David Ausubel 

 

Aprendizagem significativa é aquela em que as novas ideias e informações que estão 

sendo processadas são gradualmente trabalhadas de acordo com conhecimento prévios 
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especificamente relevantes já existentes na estrutura cognitiva do indivíduo. MOREIRA 

(2010, p. 2) diz o seguinte a respeito da teoria da aprendizagem significativa: 

 

 
É importante reiterar que a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação 

entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e que essa interação é não-literal 

e não-arbitrária. Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem significado para o 

sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade 
cognitiva. (MOREIRA, 2010, p. 2). 

 

 

 Com essa explicação podemos concluir que a teoria da aprendizagem significativa é 

uma teoria fundamentada em conhecimentos prévios trazidos pelo aluno e que esses sejam 

pertinentes e sirvam como base para a construção do novo conhecimento que está sendo 

ministrado, tornando assim esse novo conhecimento significativo para o educando. 

 

 

2.1.4 Aprendizagem Mecânica  

 

 Aprendizagem mecânica, ou aprendizagem mecanicista é aquela em que o professor é 

o principal agente do processo de ensino e aprendizagem e também o único elemento ativo do 

processo onde ele é o detentor do conhecimento e passa esta informação pronta, formatada 

para o aluno e este simplesmente limita-se a absorver, memorizar essa nova informação, sem 

que haja nenhuma participação ativa por parte do aluno na construção do seu saber, ou 

melhor, sua participação ativa limita-se em realizar exercícios análogos aos exemplos 

passados pelo professor, utilizando as formulas e conceitos memorizados.   

A principal crítica em relação a este processo de ensino refere-se à dificuldade do 

educando reter ou lembrar a informação a médio ou longo prazo após tê-lo aprendido, isto 

porque o aprendizado foi feito de forma puramente mnemônica e como toda informação 

meramente memorizada esta pode ser esquecida parcialmente ou ate mesmo completamente 

com o passar do tempo. 

Nessa forma de ensino a informação adquirida não possui sentido, ou melhor, não 

possui sentido significativo para o educando, pois ele não aprendeu a construir e nem a 

desenvolver aquele novo conhecimento ministrado e como consequência disso ele não terá 

bases nem recursos suficientes para reconstruir aquela informação no futuro caso necessite. 
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.2.1.5 Aprendizagem Mecânica X Aprendizagem Significativa 

 

Então como podemos perceber a teoria da aprendizagem significativa propõem-se a 

ser a solução para o problema da dificuldade dos alunos de reterem uma determinada 

informação de médio a longo prazo. E para buscar solucionar isso os teóricos e estudiosos do 

ensino e da aprendizagem concluíram que se devia mudar a metodologia de ensino e da 

transmissão do conhecimento, fazendo com que o aluno se tornasse um elemento ativo no 

processo e fosse capaz de desenvolver a partir de conhecimentos básicos trazidos consigo  um 

raciocínio que culminasse com o aprendizado esperado, tornando assim o ensino mais 

moderno, dinâmico e efetivo. 

 

  

2.1.6 Subsunçor, Conhecimentos Prévios e Ideia-Âncora.  

 

Subsunçor é um conhecimento prévio específico já existente na estrutura cognitiva do 

indivíduo que seja relevante à nova informação que está sendo inserida e possa atuar como 

facilitador da assimilação e processamento da mesma. MOREIRA, 2010, p. 2 diz o seguinte a 

respeito: 

 

 
Em termos simples, subsunçor é o nome que se dá a um conhecimento específico, 

existente na estrutura de conhecimentos do indivíduo, que permite dar significado  
a um novo conhecimento que lhe é apresentado ou por ele descoberto. Tanto por 

recepção como por descobrimento, a atribuição de significados a novos 

conhecimentos depende da existência de conhecimentos prévios especificamente 

relevantes e da interação com eles. (MOREIRA, 2010, p. 2). 

  

 

É importante mencionar que os subsunçores não são estáticos ou imutáveis, ao 

contrário, eles são dinâmicos e modificam-se, expandem-se e passam a ganhar novos 

significados, tornam-se mais ricos mais refinados à medida que novas informações 

relacionadas a eles vão sendo processadas. 

 O conhecimento prévio é sem sombra de dúvida o elemento central da teoria de 

Ausubel, pois para ele o conhecimento prévio é principal elemento responsável para que 

ocorra a aprendizagem significativa de novos conhecimentos em uma estrutura cognitiva. A 

respeito disso MOREIRA (2010) vai falar o seguinte: 
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O conhecimento prévio é, na visão de Ausubel, a variável isolada mais importante 

para a aprendizagem significativa de novos conhecimentos. Isto é, se fosse possível 

isolar uma única variável como sendo a que mais influência novas aprendizagens, esta 

variável seria o conhecimento prévio, os subsunçores já existentes na estrutura 

cognitiva do sujeito que aprende. (MOREIRA, 2010, p. 7). 

 

 

 Para MOREIRA (2015) o conhecimento prévio é um elemento primordial na teoria da 

aprendizagem significativa e na grande maioria das vezes colabora sistematicamente com a 

assimilação da nova informação, porém para ele há casos em que alguns conhecimentos 

prévios atuarão no sentido oposto ao esperado e agirão como limitadores e até mesmo como 

dificultadores do processo de aprendizagem. 

 MOREIRA (2010) cita um excelente exemplo de como um conhecimento prévio pode 

agir de forma contrária ao processo de aprendizagem, que é na analogia que aprendemos 

desde o ensino fundamental entre o modelo atômico e o sistema planetário, esse modelo é 

excelente para crianças compreenderem o átomo sem maiores complexidades, porém à 

medida que este indivíduo avança nos estudos e depara-se tendo que compreender o átomo da 

perspectiva da mecânica quântica ele pode apresentar uma resistência natural, não 

necessariamente à nova visão, mas sim em deixar de pensar na forma como pensava, uma vez 

que este já estava muito enraizado na sua estrutura cognitiva. A seguir encontra–se a crítica de 

MOREIRA (2010) à afirmação de Ausubel de que o conhecimento prévio é a Principal 

variável do processo de aprendizagem. 

 

 
Portanto, dizer que o conhecimento prévio é a variável que mais influencia a 

aprendizagem significativa de novos conhecimentos não significa dizer que é sempre 

uma variável facilitadora. Normalmente sim, mas pode, em alguns casos, ser 

bloqueadora. (MOREIRA, 2010, p. 7). 

 

 

Como exemplos de elementos que possam servir de subsunçores podemos citar: 

símbolos, imagens, modelos mentais, construtos, conceitos, proposições, representações, etc. 

 

 

2.1.7 Organizador Prévio 

 

Dentro da teoria da aprendizagem significativa há outro elemento que eventualmente 

pode proporcionar confusão, com o conceito de Subsunçor, porém não devem ser confundidos 

por serem elementos conceitualmente diferentes, esse outro elemento chama-se organizador 

prévio e trata-se de um elemento introdutório ao tema ou assunto principal que será abordado 
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e serve de “link” ou ponte de transição entre este e os conhecimentos prévios que o aluno traz 

consigo. 

 

 
Organizador prévio: material instrucional introdutório apresentado antes do material a 

ser aprendido, em si, em nível mais alto de abstração, generalidade e inclusividade; 

segundo Ausubel (1968, 2000), sua principal função é a de servir de ponte entre o que 

o aprendiz já sabe e o que deveria saber a fim de que o novo conhecimento pudesse 
ser aprendido significativamente. Na prática, organizadores prévios funcionam melhor 

quando explicitam a relacionabilidade entre novos conhecimentos e aqueles existentes 

na estrutura cognitiva do aprendiz. Muitas vezes o aprendiz tem o conhecimento 

prévio, mas não percebe que está relacionado com aquele que lhe está sendo 

apresentado. (MOREIRA, https://www.if.ufrgs.br/~moreira/UEPSport.pdf, acesso em 

18 de Junho de 2018).  

 

 

2.1.8 Condições para que ocorra a Aprendizagem Significativa  

  

Se agruparmos e resumirmos ao máximo todas as condições necessárias para que haja 

uma aprendizagem significativa poderemos nos restringir a apenas duas, que são: 

 

 i o material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo; 

 

ii o aprendiz deve apresentar uma predisposição para aprender.  

 

 Em relação à primeira condição devemos iniciar esclarecendo que estamos nos 

referindo a material potencialmente significativo e não a material significativo, isto porque o 

significado está nas pessoas e não nos materiais e aulas, esses podem apenas colaborar e 

serem desenvolvidas a fim de tentarem buscar e desenvolver o significado ao máximo na 

maior quantidade possível de indivíduos daquele grupo. 

 Para que isso ocorra é necessário que o aprendiz tenha em sua estrutura cognitiva 

conhecimentos prévios relevantes que possam se tornar significativos com o material que será 

utilizado. Dai a importância de ser pesquisado anteriormente quais são os conhecimentos 

prévios que o indivíduo ou grupo específico de indivíduos (uma turma, por exemplo), trazem 

consigo e que podem tornar-se significativos mediante o uso do material (apostila, vídeos 

entre outros). Isto é, os conhecimentos prévios devem ser pesquisados anteriormente para 

poder elaborar esses materiais. 

 A segunda condição é mais difícil de atender, pois por mais que os professores se 

esforcem para realizarem excelentes aulas, desenvolvam excelentes materiais, identifiquem os 

https://www.if.ufrgs.br/~moreira/UEPSport.pdf
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conhecimentos prévios, relacione-os da melhor forma possível com as novas informações que 

serão abordadas, mesmo assim nós não temos como garantir a intenção e o desejo do aluno 

em aprender, em assimilar esses novos conteúdos.  

 É necessário que o aluno tenha interesse em assimilar esses novos conhecimentos para 

que eles se tornem significativos e também porque do ponto de vista da aprendizagem 

significativa o aluno é o principal elemento ativo do processo de aprendizagem e não somente 

o professor. 

 

 

2.2 ÊNFASE EM UM ENSINO PRÁTICO E APLICADO 

 

A educação brasileira, assim como qualquer outra área de conhecimento humano, 

sempre passou por reformas ao longo do tempo. A última teve início nos anos noventa, mais 

especificamente desde 1996, ano em que foi publicada a lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira. 

Desde então a educação vem sofrendo sucessivas mudanças estruturais, curriculares, 

pedagógicas e até mesmo políticas, pois de 1996 para cá tivemos algumas trocas de governo e 

consequentemente algumas mudanças nas políticas públicas de educação. Nesse período 

vários documentos referentes à educação brasileira tais como leis, diretrizes, planos, etc, 

foram elaborados, descartados e/ou passaram por revisões, ampliações e outras mudanças. 

A seguir encontra-se, em ordem cronológica de publicação, uma seleção de alguns os 

documentos nacionais referentes à educação: 

 

i Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394) – 1996 

Acessível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm 

Acesso em 5 de Julho de 2018. 

 

ii Parâmetros Curriculares Nacionais – 1997 

Acessível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf 

Acesso em 5 de Julho de 2018. 

 

iii Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica – 2013 

Acessível em:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf
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http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2013-pdf/13677-diretrizes-educacao-basica-2013-

pdf/file 

Acesso em 5 de Julho de 2018. 

 

iv Plano Nacional de Educação, de 2014 

Acessível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm 

Acesso em 5 de Julho de 2018. 

 

v.A Base Nacional Comum Curricular – 2017 

Acessível em:  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79601-

anexo-texto-bncc-reexportado-pdf-2&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192 

Acesso em 5 de Julho de 2018. 

 

v.B Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio - 2017 

Acessível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-

content/uploads/2018/04/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site.pdf 

Acesso em 5 de Julho de 2018. 

 

Todos esses documentos tentam refletir a necessidade sociocultural de mudança dos 

paradigmas educacionais, os objetivos, metas e politicas publicas governamentais para a 

educação, o cenário e as perspectivas nacionais e globais, a necessidade de modernização do 

ensino como um todo, a adequação de currículos e conteúdos às novas informações 

contemporâneas, a necessidade e a meta de aumentar a escolarização da população, entre 

diversos outros objetivos. Porém, são alvos de muitas críticas. Devem ser vistos de forma 

questionadora sempre. Mas, não entraremos nessa análise aqui. 

Mas, além de todos esses objetivos supracitados há outro aspecto muito importante e 

que também é comum a praticamente todos esses documentos e que é o tema desta seção, que 

é a aplicação prática da informação, isto é, esse objetivo refere-se à capacidade do educando 

de além de compreender o novo conhecimento que está sendo ministrado, ele deve ser capaz 

de identifica-lo e aplica-lo no seu dia a dia seja na vida pessoal ou no campo profissional. 

Essa capacidade é importante em todas as áreas do conhecimento e em todas aas 

disciplinas, mas ganha destaque especial na física visto que vivemos em uma sociedade 

http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2013-pdf/13677-diretrizes-educacao-basica-2013-pdf/file
http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2013-pdf/13677-diretrizes-educacao-basica-2013-pdf/file
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79601-anexo-texto-bncc-reexportado-pdf-2&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79601-anexo-texto-bncc-reexportado-pdf-2&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/04/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/04/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site.pdf
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altamente tecnológica e todos os avanços e conquistas tecnológicas só foram possíveis graças 

aos estudos iniciais nas ciências básicas como a física, ou seja, a física é a ciência que dá a 

base para compreendermos toda tecnologia que nos cerca. 

Tentamos sintetizar e resumir a importância dada por esses documentos à necessidade 

de o conhecimento vir vinculado à prática social e profissional do aluno e a necessidade desta 

nova informação ser aplicável em sua vida nos três itens a seguir: 

 

i O aluno deve ser capaz de compreender os fenômenos naturais do universo; 

 

ii O aluno deve ser capaz de relacionar o conhecimento teórico ministrado em sala de 

aula com aplicações reais presentes em seu cotidiano;  

 

iii O conhecimento adquirido deve ser utilizado ou servir como base para a profissão 

que o aluno venha a exercer após concluir seus estudos básicos. 

 

 Esses três itens relacionam-se de diferentes maneiras como, por exemplo: Todos visam 

o crescimento e evolução intelectual e pessoal do indivíduo, todos eles contribuem para a 

formação de um indivíduo melhor, intelectualmente autônomo e capaz de tomar decisões 

acertadas por si só, contribuindo assim para a melhor formação do indivíduo. Contribui-se 

também para a formação de uma sociedade mais autônoma e tecnologicamente independente, 

mas principalmente todos esses três itens dão sentido, significado e aplicação ao novo 

conhecimento adquirido atribuindo importância real, prática e aplicada a este.  

 Além das vantagens para o indivíduo e para a sociedade como mencionado 

anteriormente, essa aplicação dos conhecimentos adquiridos quer seja na vida pessoal, quer 

seja na vida profissional contribui direta e indiretamente no processo de ensino e 

aprendizagem, pois incentiva o educando a assimilar as novas informações e 

consequentemente sana, ou pelo menos minimiza questionamentos tradicionais, comuns e 

frequentes que se ouve em sala de aula tais como: 

 

Professor, para que, que eu tenho que aprender isso? 

 

Ou 

 

Professor, onde eu vou usar isso? 
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Ou 

 

Professor, para que serve isso? 

 

 Para quem tem experiência em ensino médio independente da série, turma, instituição 

ou disciplina, sabe que estas questões são bem comuns em sala de aula e extremamente 

pertinentes, pois realmente tudo que está sendo ensinado tem um propósito, tem um motivo 

para ter sido escolhido para ser ensinado naquela série específica e a própria elucidação dessa 

questão serve como norteador e motivador dos alunos para a assimilação daquela nova 

informação. 

 A partir daqui transcreveremos trechos de cada um dos documentos mencionados no 

início desta seção que se refiram a essa importância da aplicação prática e aplicada do 

conhecimento adquirido seja na vida pessoal ou profissional do indivíduo.  

 

 

2.2.1 Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

 

 Começando pelo mais recente de todos os cinco documentos referentes à educação 

nacional, a Base Nacional Comum Curricular, ao mesmo tempo em que traz severas 

mudanças na educação ela também reforça metas e objetivos antigos como a necessidade do 

conhecimento em sala de aula ser útil e aplicado na realidade pessoal e/ou profissional do 

aluno.  

 Essa característica tinha que se manter constante, pois a BNCC foi elaborada e 

amparada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação e baseou-se também nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais, ou seja, a BNCC foi desenvolvida apoiada em documentos que 

enfatizam a importância de o ensino ser prático e aplicado. 

 A seguir encontram-se uma seleção as transcrições dos trechos da Base Nacional 

Comum Curricular que evidenciam a necessidade de um ensino aplicável à vida do aluno. A 

seleção visa apenas fundamentar aspectos dessa proposta, por isso, não comentaremos cada 

citação apresentada.  
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2.2.1.1 A BNCC e o pacto interfederativo  

 

Base Nacional Comum Curricular e currículos 

 

 
Por fim, cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas, em suas 

respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos e às 

propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida 

humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e 

integradora. Entre esses temas, destacam-se: ... ciência e tecnologia e diversidade 

cultural (Resolução CNE/CEB nº 7/201018). Na BNCC, essas temáticas são 
contempladas em habilidades de todos os componentes curriculares, cabendo aos 

sistemas de ensino e escolas, de acordo com suas possibilidades e especificidades, 

tratá-la de forma contextualizada. (BRASIL, BNCC, 2017, p.13). 

 

 

2.2.1.2 Os fundamentos pedagógicos da BNCC  

 

O compromisso com a educação integral  

 

 
Independentemente da duração da jornada escolar, o conceito de educação integral 

com o qual a BNCC está comprometida se refere à construção intencional de 

processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, 

as possibilidades e os interesses dos alunos e, também, com os desafios da sociedade 

contemporânea, de modo a formar pessoas autônomas, capazes de se servir dessas 
aprendizagens em suas vidas.  

Assim, os objetivos de aprendizagem dos componentes curriculares estabelecidos pela 

BNCC para toda a Educação Básica visam à aprendizagem e ao desenvolvimento 

global do aluno. A superação da fragmentação radicalmente disciplinar do 

conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, o protagonismo do aluno em 

sua aprendizagem e a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende são 

alguns dos princípios subjacentes à BNCC. (BRASIL, BNCC, 2017, p.13). 

 

 

Competências gerais da base nacional Comum curricular  

 

 
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 

físico, social e cultural para entender e explicar a realidade (fatos, informações, 

fenômenos e processos linguísticos, culturais, sociais, econômicos, científicos, 

tecnológicos e naturais), colaborando para a construção de uma sociedade solidária. 

(BRASIL, BNCC, 2017, p.18). 

 

 

2.2.1.3 A área de Ciências da Natureza  

 

 
Portanto, ao longo do Ensino Fundamental, a área de Ciências da Natureza tem um 

compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, que envolve a 

capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas 
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também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais da ciência. 

(BRASIL, BNCC, 2017, p.273). 

 

 

2.2.2. Base Nacional Comum Curricular – Ensino Médio 

 

2.2.2.1 A Base Nacional Comum Curricular  

 

  
Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e 

procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e 

valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 

cidadania e do mundo do trabalho. (BRASIL, BNCC Ensino Médio, 2017, p.8). 

 

 

2.2.2.2 O Ensino Médio no contexto da Educação Básica  

 

 
Em relação à preparação básica para o trabalho, que significa promover o 

desenvolvimento de competências que possibilitem aos estudantes inserir-se de forma 

ativa, crítica, criativa e responsável em um mundo do trabalho cada vez mais 
complexo e imprevisível, os projetos pedagógicos e os currículos escolares precisam 

se estruturar de maneira a: 

• explicitar que o trabalho produz e transforma a cultura e modifica a natureza; 

• relacionar teoria e prática ou conhecimento teórico e resolução de problemas da 

realidade social, cultural ou natural;” (BRASIL, BNCC Ensino Médio, 2017, p.465) 

 

... Por fim, mas não menos importante, a escola que acolhe as juventudes tem de 

explicitar seu compromisso com os fundamentos científico-tecnológicos da produção 

dos saberes, promovendo, por meio da articulação entre diferentes áreas do 

conhecimento:a compreensão e a utilização dos conceitos e teorias que compõem a 

base do conhecimento científico, e dos procedimentos metodológicos e Suas lógicas. 
(BRASIL, BNCC Ensino Médio, 2017, p.466). 

 

 

2.2.2.3 A BNCC do Ensino Médio 

  

 
A área de ciências da natureza, no ensino fundamental, possibilita aos estudantes 

compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas da área, analisar 
características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural e tecnológico, além 

dos cuidados pessoais e o compromisso com a sustentabilidade e a defesa do 

ambiente. No Ensino Médio, a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

propõe que os estudantes possam construir e utilizar conhecimentos específicos da 

área para argumentar, propor soluções e enfrentar desafios locais e/ou globais, 

relativos às condições de vida e ao ambiente. (BRASIL, BNCC Ensino Médio, 2017, 

p.470). 

 

 

2.2.2.4 A Área de Ciências da Natureza e suas tecnologias 
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Na educação básica, a área de ciências da natureza deve contribuir com a construção 

de uma base de conhecimentos contextualizada, que prepare os estudantes para fazer 

julgamentos, tomar iniciativas, elaborar argumentos e apresentar proposições 

alternativas, bem como fazer uso criterioso de diversas tecnologias. O 

desenvolvimento dessas práticas e a interação com as demais áreas do conhecimento 

favorecem discussões sobre as implicações éticas, socioculturais, políticas e 

econômicas de temas relacionados às Ciências da Natureza...  

...Nesse cenário, a BNCC da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias – 

integrada por Biologia, Física e Química – propõe ampliar e sistematizar as 

aprendizagens essenciais desenvolvidas até o 9º ano do Ensino Fundamental. Isso 
significa, em primeiro lugar, focalizar a interpretação de fenômenos naturais e 

processos tecnológicos de modo a possibilitar aos estudantes a apropriação de 

conceitos, procedimentos e teorias dos diversos campos das Ciências da Natureza. 

Significa, ainda, criar condições para que eles possam explorar os diferentes modos de 

pensar e de falar da cultura científica, situando-a como uma das formas de 

organização do conhecimento produzido em diferentes contextos históricos e sociais, 

possibilitando-lhes apropriar- se dessas linguagens específicas. (BRASIL, BNCC 

Ensino Médio, 2017, p.537). 

  

 

2.2.2.5 Competências Específicas de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias para o 

Ensino Médio 

 

 
1. Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre 

matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos 

produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida 

em âmbito local, regional e/ou global. 

2. Construir 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 decisões éticas e responsáveis. 

3. Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e 
tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens 

próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas 

locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos 

variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais 

de informação e comunicação (TDIC). (BRASIL, BNCC Ensino Médio, 2017, p.539). 

 

 

2.2.3 Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

 

 A Lei Nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996 ou Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação é o documento principal da educação brasileira, com base na Constituição 

Brasileira de 1988. Todos os outros documentos foram elaborados de acordo com as normas e 

critérios dessa lei.  

 Ela define as responsabilidades e atribuições da nação, estados, municípios e iniciativa 

privada na educação, busca universalizar e democratizar a educação para toda a população, 

define os níveis de escolaridade de acordo com a faixa etária e também deixa claro a 

importância da aplicação dos conhecimentos escolares na vida pessoal e profissional do aluno. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
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 A seguir encontra-se a transcrição dos artigos dessa lei que evidenciam a importância 

do ensino prático e aplicado. 

 

 (...) 

Art.1º § 2º - A Educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e a prática 

social 

(...) 

Art. 3º, XI – Vinculação entre a educação, o trabalho e as práticas sociais. 

(...) 

Art. 22º Tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação. 

Comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir 

no trabalho e em estudos posteriores. 

(...) 

Art. 35º O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, com duração mínima de três 

anos, terá como finalidade: 

 

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

Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

  

   Inciso 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. 

 

    Inciso III - o aprimoramento do educando como pessoa humana incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

 

   Inciso IV – A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

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

 

Capítulo II Seção IV Art. 36º § 1º Inciso I – Domínio dos princípios tecnológicos que 

presidem a produção moderna. 

 

(...) 
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Art. 36, § 1º. “Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão 

organizados de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre: 

I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna; 

 

 

2.2.4 Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio (PCNEM) 

 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais são uma coleção de parâmetros que formatam 

as grades curriculares das instituições de ensino e orientam o trabalho docente em sala de 

aula, logo seu papel é fundamental na educação.  

 A seguir transcrevo alguns trechos dos Parâmetros Curriculares Nacionais que 

evidenciam a importância da aplicação do conhecimento adquirido em sala na vida pessoal e 

profissional do aluno. 

 

 

2.2.4.1 Parte III - Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 

 

2.2.4.1.1 Apresentação 

 

 
O Ensino Médio que, sem ser profissionalizante, efetivamente propicie um 

aprendizado útil à vida e ao trabalho, no qual as informações, o conhecimento, as 

competências, as habilidades e os valores desenvolvidos sejam instrumentos reais de 

percepção, satisfação, interpretação, julgamento, atuação, desenvolvimento pessoal ou 
de aprendizado permanente, evitando tópicos cujos sentidos só possam ser 

compreendidos em outra etapa de escolaridade. (BRASIL, PCN - Ensino Médio - 

Parte III - Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, 1997.  p.4). 

  

 

2.2.4.1.2 O sentido do aprendizado na área  

 

 
Os objetivos do Ensino Médio em cada área do conhecimento devem envolver, de 

forma combinada, o desenvolvimento de conhecimentos práticos, contextualizados, 

que respondam às necessidades da vida contemporânea, e o desenvolvimento de 

conhecimentos mais amplos e abstratos, que correspondam a uma cultura geral e a 

uma visão de mundo...  

...Ao se denominar a área como sendo não só de Ciências e Matemática, mas também 

de suas Tecnologias, sinaliza-se claramente que, em cada uma de suas disciplinas, 

pretende-se promover competências e habilidades que sirvam para o exercício de 

intervenções e julgamentos práticos. Isto significa, por exemplo, o entendimento de 

equipamentos e de procedimentos técnicos, a obtenção e análise de informações, a 

avaliação de riscos e benefícios em processos tecnológicos, de um significado amplo 
para a cidadania e também para a vida profissional. ... 
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... Com esta compreensão, o aprendizado deve contribuir não só para o conhecimento 

técnico, mas também para uma cultura mais ampla, desenvolvendo meios para a 

interpretação de fatos naturais, a compreensão de procedimentos e equipamentos do 

cotidiano social e profissional, assim como para a articulação de uma visão do mundo 

natural e social. Deve propiciar a construção de compreensão dinâmica da nossa 

vivência material, de convívio harmônico com o mundo da informação, de 

entendimento histórico da vida social e produtiva, de percepção evolutiva da vida, do 

planeta e do cosmos, enfim, um aprendizado com caráter prático e crítico e uma 

participação no romance da cultura científica, ingrediente essencial da aventura 

humana... (BRASIL, PCN - Ensino Médio - Parte III - Ciências da Natureza, 
Matemática e suas Tecnologias, p.6). 

 

...Como cada ciência, que dá nome a cada disciplina, deve também tratar das 

dimensões tecnológicas a ela correlatas, isso exigirá uma atualização de conteúdos 

ainda mais ágil, pois as aplicações práticas têm um ritmo de transformação ainda 

maior que o da produção científica...  

... Nunca é demais insistir que não se trata de se incorporar elementos da ciência 

contemporânea simplesmente por conta de sua importância instrumental utilitária. 

Trata-se, isso sim, de se prover os alunos de condições para desenvolver uma visão de 

mundo atualizada, o que inclui uma compreensão mínima das técnicas e dos 

princípios científicos em que se baseiam... (BRASIL, PCN - Ensino Médio - Parte III - 
Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, p.8). 

 

 

2.2.4.2 Competências e habilidades 

 

2.2.4.2.1 Investigação e compreensão 

 

 
Fazer uso dos conhecimentos da Física, da Química e da Biologia para explicar o 

mundo natural e para planejar, executar e avaliar intervenções práticas. Aplicar as 

tecnologias associadas às Ciências Naturais na escola, no trabalho e em outros 

contextos relevantes para sua vida. (BRASIL, PCN - Ensino Médio - Parte III - 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, 1997. p.13). 

 

 

2.2.4.2.2 Contextualização sociocultural 

 

 
Utilizar elementos e conhecimentos científicos e tecnológicos para diagnosticar e 

equacionar questões sociais e ambientais. (BRASIL, PCN - Ensino Médio - Parte III - 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, 1997.p.13). 

 

 

2.2.4.2.2.1 Conhecimentos de Física 

 

 
Espera-se que o ensino de Física, na escola média, 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 
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compreensão do conjunto de equipamentos e procedimentos, técnicos ou tecnológicos, 

do cotidiano doméstico, social e profissional. (BRASIL, PCN - Ensino Médio - Parte 

III - Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, 1997. p.22). 

 

 

2.2.5 DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais são um conjunto de normas que formatam as 

grades curriculares das instituições de ensino e orientam o trabalho docente em sala de aula.  

Esse conjunto de diretrizes busca promover a igualdade de aprendizagem em 

diferentes instituições de ensino, garantindo que conteúdos básicos sejam ministrados 

uniformemente para todos os alunos, de acordo com os diferentes contextos nos quais eles 

estão inseridos. 

A seguir transcrevemos alguns trechos das Diretrizes Curriculares Nacionais que 

evidenciam a importância da aplicação do conhecimento adquirido em sala na vida pessoal e 

profissional do aluno. 

 

 

2.2.5.1 Etapas da Educação Básica 

 

2.2.5.1.1 Ensino Médio 

 

 
IV – a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos presentes na 

sociedade contemporânea, relacionando a teoria com a prática.  

...Nesse sentido, o Ensino Médio, como etapa responsável pela terminalidade do 

processo formativo da Educação Básica, deve se organizar para proporcionar ao 

estudante uma formação com base unitária, no sentido de um método de pensar e 
compreender as determinações da vida social e produtiva; que articule trabalho, 

ciência, tecnologia e cultura na perspectiva da emancipação humana. (BRASIL, DCN, 

2013, p. 39). 

 

 

2.2.5.2 Relatório 

 

2.2.5.2.1 Introdução 

 

 
Para levar adiante todas as ideias preconizadas na LDB, a educação no Ensino Médio 

deve possibilitar aos adolescentes, jovens e adultos trabalhadores acesso a 

conhecimentos que permitam a compreensão das diferentes formas de explicar o 

mundo, seus fenômenos naturais, sua organização social e seus processos produtivos. 

(BRASIL, DCN, 2013, p. 147). 
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2.2.5.3 O Ensino Médio no Brasil 

 

 
A LDB define como finalidades do Ensino Médio a preparação para a continuidade 
dos estudos, a preparação básica para o trabalho e o exercício da cidadania. 

Determina, ainda, uma base nacional comum e uma parte diversificada para a 

organização do currículo escolar. (BRASIL, DCN, 2013, p. 154). 

 

 

2.2.6 Conclusão 

  

 Mediante a apresentação desses textos apresentados torna-se notório que a necessidade 

de aplicação do conhecimento adquirido em sala de aula é algo de extrema importância para a 

educação, não somente pelo aspecto didático ou pedagógico, mas também pela própria 

legislação nacional vigente sobre o assunto, para a plena formação de indivíduos 

intelectualmente independentes e consequentemente para a construção de uma sociedade 

desenvolvida e independente.  

E mais, podemos afirmar ainda que essa necessidade não é uma característica apenas 

do Brasil e sim uma realidade mundial que surge devido ao grande aumento da quantidade de 

informação existente e consequentemente ao aumento da demanda por pessoas que 

compreendam a importância dessas novas informações, tenham a real noção de como esses 

conhecimentos podem impactar a sociedade e transformar o mundo. 

 Por isso a escola contemporânea tem o dever de formar indivíduos conscientes da 

importância dos saberes adquiridos em sala de aula e do seu papel transformador na 

sociedade. 

Vale a pena mencionar que a ênfase desse projeto é sobre a aplicação do conhecimento 

adquirido pelo aluno em sala de aula, mas que há conhecimentos que são mais facilmente 

encontrados e aplicados na realidade do nosso dia a dia e outros que já não são tão diretos 

assim, porém até mesmo esses têm as suas respectivas importâncias, aplicações e propósitos, 

por isso merecem nossa atenção e não podem ser subestimados ou abandonados.  

Como exemplo de conhecimento facilmente encontrado e aplicado na realidade do  

aluno podemos citar o conceito de velocidade e como exemplos de conhecimentos mais 

abstratos e menos notórios no dia a dia temos os conceitos de trabalho realizado para deslocar 

uma carga elétrica em um campo elétrico e interferências de ondas.  
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2.3 REFERENCIAL METODOLÓGICO – ATIVIDADES INVESTIGATIVAS  

 

2.3.1 Introdução 

 

 Como dito na seção 2.1 Teoria da Aprendizagem Aplicada, este trabalho foi elaborado 

segundo a teoria do ensino e da aprendizagem cognitivista ou construtivista e a linhagem 

seguida foi a teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel e dentro desta corrente 

há várias metodologias de ensino desenvolvidas, porém para a elaboração desse produto 

educacional foi adotada e utilizada o referencial metodológico das atividades investigativas. 

 Para compreensão deste novo recurso nesta seção iremos elucidar brevemente sobre os 

seguintes elementos: aprendizagem mecânica, aprendizagem significativa, atividade 

investigativa, sequência de ensino investigativa, unidade de ensino potencialmente 

significativa e situação problema. 

 A explicação dos temas propostos acima será objetiva e simples, pois esses tópicos já 

foram detalhados na seção: 2.1. E serão abordados aqui a fim de relacioná-los e para plena 

compreensão do tema desta seção que é a Atividade Investigativa. 

 

 

2.3.2 Aprendizagem Mecânica 

 

Ensino ou aprendizagem mecânica ou mecanicista ou tradicional é a forma de ensino 

mais comum existente, nela o professor é o detentor e única forma de aquisição do 

conhecimento, esse conhecimento é transmitido ativamente pelo docente e os alunos apenas 

assimilam esse novo conteúdo de forma passiva e sem nenhum esforço. 

 

 
Aprendizagem mecânica é a memorização, sem significado, de informações a serem 

reproduzidas a curto prazo; aprender mecanicamente é simplesmente decorar. Do 

ponto de vista cognitivo, as informações são internalizadas praticamente sem 

interação com conhecimentos prévios. No cotidiano escolar, é a “decoreba”. 

(MOREIRA. Unidades de Ensino potencialmente significativa. Disponível em: 

<https://www.if.ufrgs.br/~moreira/UEPSport.pdf>, Acesso em 20 de Junho de 2018). 

 

 

2.3.2 Aprendizagem Significativa 

 

 Aprendizagem significativa é uma linhagem ou corrente de pensamento dentro do 

cognitivismo em que o professor deixa de transmitir o conhecimento pronto “mastigado” para 

https://www.if.ufrgs.br/~moreira/UEPSport.pdf
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o aluno e passa a assumir um papel de mediador ou condutor do pensamento dos alunos para 

que estes possam desenvolver seu raciocínio e assim concluírem por conta própria o conceito 

que se está sendo trabalhado. 

 A grande diferença da aprendizagem significativa para a aprendizagem mecânica é que 

nesta a informação por não ter significado para o educando não tem também consistência e 

passa a ser volátil, podendo assim ser facilmente esquecida com o tempo, enquanto que na 

aprendizagem significativa, como o próprio nome induz a informação adquirida recebe 

significado e com isso torna-se menos volátil na estrutura mental do indivíduo.  

 

 
Aprendizagem significativa: aprendizagem com significado, compreensão, capacidade 

de explicar, de aplicar o conhecimento adquirido a novas situações; resulta da 

interação cognitiva não-arbitrária e não-literal entre conhecimentos prévios e novos 

conhecimentos; depende fundamentalmente de conhecimentos prévios que permitam 

ao aprendiz captar significados (em uma perspectiva interacionista, dialética, 

progressiva) dos novos conhecimentos e, também, de sua intencionalidade para essa 

captação.  

... Ensino Mecanicista - Na escola, seja ela fundamental, média ou superior, os 

professores apresentam aos alunos conhecimentos que eles supostamente devem 
saber. Os alunos copiam tais conhecimentos como se fossem informações a serem 

memorizadas, reproduzidas nas avaliações e esquecidas logo após. Esta é a forma 

clássica de ensinar e aprender, baseada na narrativa do professor e na aprendizagem 

mecânica do aluno.  

(MOREIRA. Unidades de Ensino potencialmente significativa. Disponível em: 

<https://www.if.ufrgs.br/~moreira/UEPSport.pdf>, Acesso em 20 de Junho de 2018). 

 

 

2.3.3 Atividade Investigativa 

 

 Uma Atividade Investigativa é uma atividade proposta pelo professor que conduz os 

alunos a pensarem, questionarem e formularem hipóteses e soluções para uma determinada 

questão ou problema proposto, o objetivo central dessa atividade é fazer com que os alunos 

cheguem através de seus próprios raciocínios e conhecimentos prévios à formulação do 

conceito chave ou tema da aula. 

 Essa atividade investigativa desenvolver-se-á a partir de uma situação problema 

devidamente escolhida e proposta pelo professor a partir dos conhecimentos prévios dos 

alunos. 

 

 

 

 

 

https://www.if.ufrgs.br/~moreira/UEPSport.pdf
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2.3.4 Situação Problema 

 

A Situação-Problema é uma situação, tarefa, questão, etc apresentada para a turma 

pelo professor na forma de um problema em que a turma tenha que desenvolver uma linha de 

raciocínio para resolvê-la e chegar à conclusão esperada que é o conceito alvo daquela aula. 

É essencial que a situação problema deva ser desenvolvida baseada nos conhecimentos 

prévios trazidos pelos alunos e ser estrategicamente pensada pelo professor de modo a 

garantir ou pelo menos possibilitar que o aluno formule através de seu próprio raciocínio o 

conceito que é o objetivo daquela aula, pois do contrário a turma ficará sem bases para 

desenvolver e obviamente a atividade investigativa não será proveitosa. Sendo assim a 

atividade investigativa deve ser pensada e estruturada de maneira a relacionar o conhecimento 

prévio do aluno com o tema ou assunto da aula. 

 

OBS1 As Situações-Problema podem ser propostas na forma de: simulações computacionais, 

vídeos, problemas do cotidiano, reportagens veiculadas pela mídia, problemas clássicos da 

matéria de ensino, etc.,  

 

OBS2: A Situação-Problema não deve ser vista somente como um mero exercício tradicional, 

ela é mais elaborada do que isso. 

 

 
Situação-problema: significa tarefa, não necessariamente problema de fim de capítulo; 

pode ser a explicação de um fenômeno, de uma aparente contradição, a construção de 

um diagrama, as possibilidades são muitas, mas, independente de qual for a tarefa, é 

essencial que o aprendiz a perceba como um problema. Por exemplo, não adianta 

propor um “problema” que o aluno perceba apenas como um exercício de aplicação de 
fórmula. Situações-problema e conceitualização guardam entre si uma relação 

dialética: são as situações que dão sentido aos conceitos, mas à medida que o sujeito 

vai construindo conceitos mais capaz ele fica de dar conta de novas situações, cada 

vez mais complexas. No ensino, as situações devem ser propostas em níveis 

crescentes de complexidade, mas é importante um certo domínio de um determinado 

nível de complexidade antes de passar ao próximo. Em tudo isso está implícito o 

conceito de campo conceitual proposto por Vergnaud (1990) como um campo de 

situações-problema, cujo domínio é progressivo, lento, com rupturas e continuidades. 

(MOREIRA. Unidades de Ensino potencialmente significativa. Disponível em: 

<https://www.if.ufrgs.br/~moreira/UEPSport.pdf>, Acesso em 20 de Junho de 2018). 

 

 

2.3.5 Sequência de Ensino Investigativa (SEI) 

 

 É uma sequência de passos ou etapas desenvolvidos e realizados no decorrer de uma 

aula, a partir de uma situação problema para realizar com sucesso uma atividade investigativa. 

https://www.if.ufrgs.br/~moreira/UEPSport.pdf
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2.3.6 Unidade de Ensino Potencialmente Significativo (UEPS) 

 

 Unidades de Ensino Potencialmente Significativo (UEPS) é uma aula ou trechos de 

uma aula sobre um tema específico, por isso o nome unidade de ensino, composta por 

Sequencias de Ensino Investigativo (SEI).  

O termo Potencialmente Significativo é utilizado por Marco Antônio Moreira, porque 

para ele não existe um material que seja sempre significativo para todos os públicos, pois pela 

visão da aprendizagem significativa um material só tem significado se o educando tiver 

conhecimentos prévios suficientes e adequados para tornar aquele conhecimento significativo.     

Em Unidades de ensino potencialmente significativas – UEPS, MOREIRA (2011) 

descreve UEPS como: São sequências de ensino fundamentadas teoricamente, voltadas para 

a aprendizagem significativa, não mecânica, que podem estimular a pesquisa aplicada em 

ensino, aquela voltada diretamente à sala de aula.  

 

 

2.3.6.1 Etapas (Passos ou Aspectos) para a Elaboração de uma UEPS  

 

 Vamos apresentar agora uma sequência composta por 7 etapas para a criação de UEPS 

propostas por MOREIRA (2011) em: Unidades de Ensino Potencialmente Significativas – 

UEPS. 

 

1 Definição do Assunto – Definir de maneira bem clara e específica o assunto ou tópico que 

será abordado. 

 

 2 Obtenção dos Conhecimentos Prévios – Elaborar situações, discussão, questionário, mapa 

conceitual, mapa mental, situação-problema, etc. que levem o aluno a externalizar seus 

conhecimentos prévios referentes e pertinentes ao assunto definido na primeira etapa. 

 

3 Situação-Problema – As Situações-Problemas já foram elucidadas no tópico 2.3.1.4. 

 

4 Introdução – Introduzir o assunto tema da aula de maneira superficial, isto é, começando 

pelas partes mais gerais e superficiais e à medida que a turma vai demonstrando compreensão 

ir se aprofundando e especificando dentro dos conceitos. 
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5 Explicação – Iniciar a explicação propriamente dita dos assuntos de maneira progressiva, 

isto pode ser feito de diversas maneiras, entre elas: através de uma nova situação-problema, 

repetindo os passos anteriores, ou através de atividade colaborativas, ou através de vídeos, 

textos, simulações ou até mesmo através da exposição oral do professor. 

 

6. Aprofundamento – Um aprofundamento do assunto é feito de maneira análoga a como foi 

feita a explicação do mesmo, só que agora de maneira mais aprofundada e específica. 

 

7 Avaliação – A avaliação de uma UEPS deve ser feita ao longo de seu desenvolvimento, 

porém, ao final da sexta etapa deve-se aplicar uma avaliação somativa individual que 

demonstrem o grau de assimilação da informação por parte do aluno. 

 

2.3.6.2 Princípios para a Elaboração de uma UEPS  

 

MOREIRA (Unidades de Ensino potencialmente significativa. Disponível em: 

<https://www.if.ufrgs.br/~moreira/UEPSport.pdf>, Acesso em 20 de Junho de 2018). lista os 

princípios básicos que devem ser levados em consideração para uma boa elaboração de uma 

UEPS. Esses princípios estão transcritos a seguir: 

 

• O conhecimento prévio é a variável que mais influencia a aprendizagem significativa 

(MOREIRA, apud AUSUBEL);  

• Pensamentos, sentimentos e ações estão integrados no ser que aprende; essa integração 

é positiva, construtiva, quando a aprendizagem é significativa (Novak);  

• É o aluno quem decide se quer aprender significativamente determinado conhecimento 

(MOREIRA, apud AUSUBEL; GOWIN);  

• organizadores prévios mostram a relacionabilidade entre novos conhecimentos e 

conhecimentos prévios;  

• são as situações-problema que dão sentido a novos conhecimentos (MOREIRA, apud 

VERGNAUD); elas devem ser criadas para despertar a intencionalidade do aluno 

para a aprendizagem significativa;  

• situações-problema podem funcionar como organizadores prévios;  

• as situações-problema devem ser propostas em níveis crescentes de complexidade 

(MOREIRA, apud VERGNAUD).  

• frente a uma nova situação, o primeiro passo para resolvê-la é construir, na memória de  

 

https://www.if.ufrgs.br/~moreira/UEPSport.pdf
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trabalho, um modelo mental funcional, que é um análogo estrutural dessa situação 

(MOREIRA, apud JOHNSON-LAIRD);  

• a diferenciação progressiva, a reconciliação integradora e a consolidação devem ser 

levadas em conta na organização do ensino (MOREIRA, apud AUSUBEL);  

• a avaliação da aprendizagem significativa deve ser feita em termos de buscas de 

evidências; a aprendizagem significativa é progressiva;  

• o papel do professor é o de provedor de situações-problema, cuidadosamente 

selecionadas, de organizador do ensino e mediador da captação de significados de 

parte do aluno (MOREIRA, apud VERGNAUD; GOWIN);  

• a interação social e a linguagem são fundamentais para a captação de significados 

(MOREIRA, apud VYGOTSKY; GOWIN);  

• um episódio de ensino envolve uma relação triádica entre aluno, docente e materiais 

educativos, cujo objetivo é levar o aluno a captar e compartilhar significados que são 

aceitos no contexto da matéria de ensino (MOREIRA, apud GOWIN);  

• essa relação poderá ser quadrática na medida em que o computador não for usado 

apenas como material educativo;  

• a aprendizagem deve ser significativa e crítica, não mecânica (MOREIRA);  

• a aprendizagem significativa crítica é estimulada pela busca de respostas 

(questionamento) ao invés da memorização de respostas conhecidas, pelo uso da 

diversidade de materiais e estratégias instrucionais, pelo abandono da narrativa em 

favor de um ensino centrado no aluno (MOREIRA). por professores experientes na 

matéria de ensino; a avaliação do desempenho do aluno na UEPS deverá estar 

baseada, em pé de igualdade, tanto na avaliação formativa (situações, tarefas 

resolvidas colaborativamente, registros do professor) como na avaliação somativa;  

 

 

2.3.7 Atividade Investigativa como uma Exigência Legal. 

 

 Vimos até agora as fundamentações pedagógicas das atividades investigativas, mas 

elas são tão importantes que recentemente foram incluídas na BNCC como uma metodologia 

a ser implantada e aplicada no ensino, ou seja, a atividade investigativa não é só uma 

ferramenta didática, mas também uma exigência legal. A seguir encontra-se a transcrição de 

um dos vários trechos da BNCC que relatam essa importância. 
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2.3.7.1 Os Fundamentos Pedagógicos da BNCC  

 

2.3.7.1.1 Competências Gerais da Base Nacional Comum Curricular 

 

 
Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 

para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 

inventar soluções com base nos conhecimentos das diferentes áreas. (BRASIL, 

BNCC, 2017, p. 19). 

 

 

2.3.8 Conclusão sobre a Metodologia Utilizada 

 

Visto todos esses conceitos, podemos agora relacioná-los através de um mapa 

conceitual como mostrado na figura 2 a seguir, nele podemos ver as relações existentes entre 

os conceitos tratados aqui e compreender melhor como se relacionam.   

 

Fig. 2 

Mapa conceitual sobre Sequência de Ensino Investigativa 

Elaborado por Vinícius Lopes 



36 

 

2.4 RECURSOS DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

 

 A partir daqui serão detalhados os recursos do ensino e da aprendizagem abordados 

nesta obra, lembrando que hoje em dia há uma variedade muito grande desses recursos. 

Selecionamos para ser usado nesse produto educacional apenas os mais relevantes e 

pertinentes com o propósito desse trabalho. 

 

 

2.4.1 Avaliação Formativa  

 

A Avaliação é um elemento que está presente e diretamente relacionado aos processos 

contemporâneos de ensino e aprendizagem, ambos estão tão intimamente ligados que fica 

difícil imaginarmos o ensino sem algum tipo de avaliação. Avaliar é algo tão natural no 

processo de ensino e aprendizagem que muitas vezes as suas causas acabam sendo perdidas, 

esquecidas ou confundidas e isso pode ser prejudicial para o processo como um todo. 

Nesta seção vamos abordar a importância na avaliação no processo ensino e 

aprendizagem, mas para que isto fique bem claro iniciaremos definindo quais os propósitos 

das avaliações para o ensino para então podermos defini-la.  

 

2.4.1.1 Propósitos da avaliação  

 

Definir avaliação do ensino e da aprendizagem não é tarefa fácil, pois está diretamente 

ligada à sua função, ao seu papel no sistema de ensino, então iremos primeiramente investigar 

os propósitos e as funções da avaliação no processo do ensino e aprendizagem. Há várias 

correntes e linhas de pensamento que buscam elucidar essa questão, porém iremos adotar aqui 

uma metodologia que consideramos prática e objetiva, uma vez que o objetivo desse trabalho 

não é discorrer exclusivamente sobre a avaliação, mas sim utiliza-la como mais uma 

ferramenta auxiliadora do processo de ensino e aprendizagem. 

 

A seguir transcreveremos algumas definições de avaliação de alguns autores da área 

de educação: 
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AUSUBEL, NOVAK E HANESIAN (1980, p. 501) “avaliar significa emitir um julgamento 

de valor ou mérito, examinar os resultados educacionais para saber se preenchem um conjunto 

particular de objetivos educacionais”.  

 

STUFFLEBEAM (1987) “A avaliação é um julgamento sistemático do valor e do mérito de 

um objetivo”. 

 

DEMO (1999, p. 1), “Avaliar é também planejar, estabelecer objetivos etc. Daí os critérios de 

avaliação, que condicionam seus resultados estejam sempre subordinados a finalidades e 

objetivos previamente estabelecidos para qualquer prática, seja ela educativa, social, política 

ou outra.” 

 

TYLER (1969, p. 30) O processo de avaliação consiste essencialmente em determinar se os 

objetivos educacionais estão sendo realmente alcançados pelo programa do currículo e do 

ensino. No entanto, como os objetivos educacionais são essencialmente mudanças em seres 

humanos - em outras palavras como os objetivos visados consistem em produzir certas 

modificações desejáveis nos padrões de comportamento do estudante. - a avaliação é o 

processo mediante o qual se determina o grau em que essas mudanças de comportamento 

estão realmente ocorrendo.  

 

LUCKESI (1984, p. 68) “A avaliação não poderá se praticada sobre dados inventados pelo 

sujeito, sob pena de nada estar avaliando ou, pior ainda, estar enganando a si mesmo e aos 

outros." Nesse aspecto, a avaliação propõe a coleta de informações, tendo diversos e 

diferentes meios de verificação dos aspectos avaliados com base em dados reais. 

 

Então para tentarmos esclarecer esses propósitos, iremos utilizar uma técnica 

(ferramenta ou método) muito utilizada nas áreas de empreendedorismo, gestão, 

administração, tecnológica, projetos e até mesmo militar chamada de 5W 2H. 

(MARCONDES, José Sérgio. 5W 2 H Ferramentas da Qualidade. O que é? Como Fazer? 

Disponível em: < https://gestaodesegurancaprivada.com.br/5w-e-2h-ferramenta-da-qualidade-

conceito/>. Acesso em: 06 de Junho de 2018). 

 Esta metodologia consiste em 7 perguntas que estruturam todo e qualquer tipo de 

projeto a ser desenvolvido independentemente da área de conhecimento. Cinco dessas 

https://gestaodesegurancaprivada.com.br/5w-e-2h-ferramenta-da-qualidade-conceito/
https://gestaodesegurancaprivada.com.br/5w-e-2h-ferramenta-da-qualidade-conceito/
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perguntas em inglês iniciam pela letra W e as outras duas iniciam pela letra H, por isso o 

nome de 5W 2H.  

 

As perguntas são: 

 

1ª What O Que 

2ª Who Quem 

3ª Where Onde 

4ª When Quando 

5ª Why Por Que 

6ª How Como 

7ª How Much Quanto Custa 

Tab. 1 

Elaborada por Vinícius Lopes 

 

Iremos apenas utilizar a ferramenta 5W2H, sem nos delongarmos mais em sua 

explicação, para maiores informações sobre esta metodologia de desenvolvimento de projetos 

sugerimos consultar os sites: 

 

https://www.gestaodesegurancaprivada.com.br/5w-e-2h-ferramenta-da-qualidade-conceito/ 

 

https://www.prolucroconsultoria.com.br/blog/planilha-5w2h-o-que-e-como-fazer-e-quando-

utilizar/ 

 

Algumas dessas perguntas são mais relevantes do que outras para nos auxiliar em 

nossa tarefa de definir e elucidar os propósitos da avaliação, porém mesmo assim iremos 

abordar todas a fim de esclarecer e evitar possíveis complicações.  

 

2.4.1.1.1 O Que Avaliar? - Antes de prosseguirmos em nossas explicações e até mesmo antes 

de elaborarmos uma avaliação uma das primeiras coisas que temos que ter em mente é: O Que 

será Avaliado? Esta questão é essencial, mas por muito tempo a resposta que imperava sobre 

essa questão era: o conhecimento do aluno ou o quanto conhecimento ele adquiriu sobre o 

https://www.gestaodesegurancaprivada.com.br/5w-e-2h-ferramenta-da-qualidade-conceito/
https://www.prolucroconsultoria.com.br/blog/planilha-5w2h-o-que-e-como-fazer-e-quando-utilizar/
https://www.prolucroconsultoria.com.br/blog/planilha-5w2h-o-que-e-como-fazer-e-quando-utilizar/
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assunto e a partir dai atribuía-se uma nota, grau ou conceito ao aluno em função da quantidade 

de questões respondidas satisfatoriamente, essa avaliação era feita prioritariamente na forma 

de uma prova e é chamada tecnicamente de Avaliação Psicométrica. 

 

 
Muitas práticas de avaliação têm em comum medir preferencialmente resultados de 

aprendizagem. Isso nos permite inclui-las, talvez com excessiva pretensão, no 

chamado modelo psicométrico, originado no começo do século XX e cujos êxitos 

mais evidentes surgem na década de 1930, quando as correntes positivistas e 

condutistas sobre a aprendizagem impregnavam as práticas de avaliação. 

(QUINQUER, 1999, p. 16).  

 

 

 Porém inúmeros autores e pesquisadores da área de educação contemporânea 

concordam que o conhecimento do aluno não deve ser a única variável a ser avaliada, mas 

sim, que tudo envolvido no processo de ensino e aprendizagem pode e deve ser avaliado. E 

que mesmo o conhecimento do aluno não deve ser avaliado isoladamente, mas sim deve ser 

avaliada a evolução do seu conhecimento e compreensão a respeito do assunto ao longo da 

disciplina.  

 Sendo assim listamos a seguir os principais elementos que podem e devem ser 

avaliados, ou pelo menos os elementos que mais aparecem nos textos de diversos autores da 

área tais como: AUSUBEL, NOVAK E HANESIAN (1980, p. 501), DEMO (1999, p. 1), 

TYLER (1969, p. 30), LUCKESI (1984, p. 68), (QUINQUER, 1999, p. 16). 

Sabendo que existem outros elementos e outras variáveis passiveis de avaliação, 

porém iremos nos ater apenas a estas devido as suas importâncias para o processo e a 

pertinência com o tema desta seção. 

O processo de crescimento da compreensão do aluno – Muitos professores acham que 

o que deve ser avaliado é somente o que o aluno aprendeu, sendo que tão ou mais importante 

do que isso é avaliar a sua evolução ao longo do processo e para isso é necessário registrar o 

desempenho dele no decorrer do período para que possa ser feita essa comparação e também é 

muito importante que essa comparação seja feita em avaliações do mesmo tipo ou pelo menos 

semelhantes para que se possa usar os mesmos parâmetros e critérios de julgamento.  

 Muitos pesquisadores da educação, como: JORBA e SANMARTI (1993, p24) 

inclusive essa obra, defendem que as avaliações não devem ser feitas de uma única forma, 

mas sim de diversas formas diferentes mesclando tipos de avaliações diferentes para compor a 

nota do aluno, como provas, pesquisas, seminários, apresentações e outras, porém é provável 

que nem todos os alunos tenham o mesmo grau rendimento em todas elas, é mais provável 

que ele se saia melhor em um tipo de avaliação do que em outro. Por esse motivo a análise da 
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evolução do aluno não deve ser feita utilizando tipos de avaliações diferentes e sim levando 

em conta sempre o mesmo tipo de avaliação.  

 E a fim de enriquecer ainda mais a avaliação e fazer com que ela corresponda ao 

máximo com a realidade essa análise deve ser feita separadamente para cada um dos tipos de 

avaliação aplicadas, isto é, se a nota foi composta por prova, exercícios e pesquisa no decorrer 

do período letivo, deve ser feita a análise da evolução das notas da prova independente da 

análise da evolução das notas dos exercícios e independente da análise das notas das 

pesquisas. 

 

Eficácia da Metodologia utilizada – Outro equívoco comum de muitos docentes é acreditar 

que o aluno é o único elemento que esta sendo avaliado, sendo que até mesmo a metodologia 

utilizada em sala de aula pelo professor também deve ser avaliada e para isso recomenda-se 

não deixar a avaliação para o final do período  pois quando se faz isso não há tempo para se 

mudar a estratégia e testar novas metodologias capazes de sanar os problemas encontrados. 

 

Alcance dos objetivos previamente traçados – E por último deve-se avaliar se os objetivos 

preliminares traçados foram alcançados satisfatoriamente ou não  

  

2.4.1.1.2 Por Que Avaliar? - Tendo sido visto O Que Avaliar? torna-se mais evidente então 

entender o Porquê Avaliar? A Avaliação, então, deve ser feita para verificar se os objetivos 

estão sendo alcançados se a metodologia utilizada está adequada e surtindo os efeitos 

almejados e principalmente se o aluno está conseguindo assimilar satisfatoriamente o que lhe 

está sendo ensinado. 

 

 
A avaliação das aprendizagens apresenta basicamente duas funções: Uma de caráter 

social, de seleção e classificação, mas também de orientação dos alunos; Outra de 

caráter pedagógico, de ajuste do processo de ensino-aprendizagem, de reconhecimento 

das mudanças que devem, progressivamente, ser introduzidas nesse processo para que 

todos os alunos aprendam de forma significativa. (JORBA e SANMARTI, 1993, p. 
26). 

 

 

2.4.1.1.3 Como Avaliar? - Quando nos referimos a avaliação do ensino e até mesmo a 

avaliação de uma forma geral a primeira coisa que nos vem a mente é uma prova, isto porque 

ela foi e é até os dias de hoje a principal forma de avaliar a aprendizagem, porém não deve ser 

a única, pois existem outras formas de verificarmos o progresso do ensino. A escolha da 



41 

 

forma mais apropriada de se avaliar vai depender, como nós vimos, dos elementos que se 

deseja avaliar. 

Sendo assim a avaliação pode ser feita até mesmo através de simples perguntas 

lançadas no decorre da aula para avaliar se os alunos estão acompanhando a linha de 

raciocínio desenvolvida e assimilando as informações transmitidas.  

 

2.4.1.1.4 Quando Avaliar? - Classicamente as avaliações são feitas ao término de uma 

unidade de ensino, nas famosas provas bimestrais ou trimestrais. Esse tipo de avaliação foi e 

ainda predominante nas instituições de ensino, porém quando paramos para analisar os 

motivos de se realizar um procedimento avaliativo acadêmico e notamos que um deles é 

verificar a eficácia da metodologia de ensino e a absorção do conhecimento por parte dos 

alunos, concluímos que a avaliação de fim de unidade é ineficiente do ponto de vista 

pedagógico, pois não permite corrigir ou adequar o processo de ensino e aprendizagem de 

acordo com as necessidades e dificuldades encontradas. 

 Sendo assim a maior parte os autores contemporâneos vão concordar que as avaliações 

devem ser diluídas no decorrer do período a fim de possibilitar essas eventuais correções e 

ajustes. 

 

2.4.1.1.5 Quem deve Avaliar? - Geralmente quem aplica a prova é o próprio professor da 

disciplina, mas em várias instituições e sistemas de ensino há um calendário de provas que 

não contempla a coincidência do dia de aplicação da prova com o dia do professor daquela 

disciplina na escola, mas isso não é nenhum tipo de empecilho, pois nesse caso nesse o será 

outro professor, que esteja presente no dia dessa prova que fará sua aplicação sem maiores 

problemas.  

Essa pergunta (Who) só se torna mais pertinente quando a atividade for alguma outra 

diferente de prova e que requeira a presença do professor elaborador da avaliação para 

orientar, mediar e até mesmo avaliar a atividade.  

 

2.4.1.1.6 Onde Avaliar? - Esta pergunta é talvez a mais simples de responder, pois 

essencialmente todas as avaliações, independentemente de qual seja o tipo de avaliação 

(Prova, teste, trabalho, resenha, apresentação, etc) são realizadas em sala de aula, mais 

especificamente na própria sala de aula em que a aula costuma ocorre, porém a casos 

particulares em que essa avaliação pode ocorrer ou ser elaborado fora desse ambiente comum. 

Como exemplos desses casos podemos citar: um trabalho de pesquisa que pode ser elaborado 
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em casa, com auxilio da internet ou em uma biblioteca; um trabalho de campo como um 

passeio ou visita técnica; avaliações de disciplinas como educação física, artes e música, que 

mesmo não sendo em uma sala de aula convencional geralmente ocorrerão no ambiente nos 

ambientes em que as aulas normalmente ocorrem. 

 

2.4.1.1.7 Quanto irá custar? Essa é a pergunta que talvez menos seja feita, mas também é 

pertinente e em alguns casos influencia significativamente na avaliação, é o caso, por 

exemplo, de alguns colégios que por contenção de despesas impõem que a prova deve ter 

somente uma folha. Sabemos que para uma grande quantidade de casos e situações uma folha 

é o suficiente, porém há casos em que se faz necessário utilizar, gráficos, desenhos, 

quadrinhos para a questão nas disciplinas de exatas, mas essa limitação torna-se ainda mais 

impactante em disciplinas de humanas e linguagens como filosofia e literatura em que há 

necessariamente a necessidade de se utilizar textos para a confecção das questões. 

 

2.4.1.2 Definição de Avaliação  

 

Acabamos de ver quais são os propósitos dos procedimentos avaliativos acadêmicos 

no sistema de ensino, podemos então agora definir avaliação, sabendo porém que há inúmeras 

formas de fazê-la e defini-la, como por exemplo QUINQUER, (1999, p. 54) define avaliação 

como: “Instrumento de comunicação que facilita a construção dos conhecimentos na aula”. 

Particularmente preferimos definir avaliação como: O instrumento que possibilita 

analisar se os objetivos do ensino estão sendo alcançados e caso não estejam permita 

identificar as deficiências e carências do processo a fim de corrigi-los a tempo. 

 

2.4.1.3 Definição Avaliação Formativa  

 

Tendo em vista todos esses propósitos dos procedimentos avaliativos acadêmicos e as 

falhas, carências e deficiências encontradas nos modelos convencionais vários autores e 

pesquisadores de educação contemporâneos preferem adotar um novo modelo de avaliação 

chamada Avaliação Formativa, que visa sanar ou ao menos minimizar satisfatoriamente os 

problemas e deficiências das avaliações Psicométricas convencionais.  

 

 
Avaliação formativa: é aquela que avalia o progresso do aluno ao longo de uma fase 

de sua aprendizagem; a que contribui para a regulação da aprendizagem, em 
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andamento, no progressivo domínio de um campo conceitual; é uma avaliação 

contínua e ocupada com os significados apresentados e em processo de captação pelo 

aluno. (Acesso em: https://www.if.ufrgs.br/~moreira/UEPSport.pdf). 

 

 

2.4.1.4 Conclusão Com essa análise esperamos termos elucidado as questões pertinentes a 

avaliação do ensino e da aprendizagem tais como: suas definições, importâncias e objetivos. E 

vimos também que a avaliação não é somente ou instrumento, mas sim um elemento 

integrante do processo do ensino e aprendizagem. 

 

 

2.4.2 Evolução Histórica  

 

2.4.2.1 O Porquê de se ensinar utilizando a História da Ciência 

 

Se fizermos uma pesquisa entre docentes e educadores e pedirmos para que eles citem 

exemplos de recursos educacionais que auxiliem e contribuam para o processo de ensino e 

aprendizagem da física e de ciências de uma forma geral é muito provável que a maioria deles 

respondam: Simulações, uso de mídias, experimentos, jogos, etc. Talvez poucos se lembraram 

de citar o ensino da História da ciência como uma potencial ferramenta aliada ao processo de 

ensino e a aprendizagem.  

O ensino da História da Ciência de um determinado conceito físico é um recurso tantas 

vezes esquecido nas salas de aula de nosso país e mesmo quando é lembrado pelo professor é 

muitas vezes negligenciado intencionalmente por ele por questões como tempo, planejamento, 

falta de material apropriado, não estar presente no material adotado pela escola, etc, porém 

apesar de toda essa omissão ele é uma ferramenta poderosa aliada ao ensino, 

desenvolvimento, evolução e compreensão de conceitos físicos. 

O ensino de Historia da Física ou de Ciências, não se restringe simplesmente a mera 

narração e enumeração de fatos e acontecimentos históricos e cronológicos, mas sim de situar 

o aluno no contexto social, cultural, científico e tecnológico da época e evidenciar a ele as 

vantagens, benefícios e quebras de paradigmas trazidas por aquela inovação para a sociedade 

daquela época e para a nossa sociedade contemporânea, pois hoje em dia vivemos imersos e 

envolvidos com inúmeros recursos tecnológicos de diversas áreas de conhecimento da 

humanidade e essa naturalidade toda faz com que as suas importâncias passem muitas vezes 

despercebidas para nós. 

https://www.if.ufrgs.br/~moreira/UEPSport.pdf
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Como exemplos dessa naturalidade toda a qual estamos nos referindo temos o controle 

remoto e as comunicações sem fio a qual todos que nasceram a partir dos anos 90 já nasceram 

desfrutando dessas vantagens tecnológicas e não se dão conta de como era o mundo sem essa 

comodidade. Outro exemplo impactante hoje em dia são os telefones celulares que 

literalmente mudaram a forma de nos comunicarmos, revolucionaram a sociedade e mudaram 

até mesmo nossos hábitos e costumes. 

Mudando da área tecnológica para a área da saúde podemos citar a anestesia, algo 

extremamente natural e usual nos dias de hoje, que nem nos damos conta da dificuldade e 

sofrimento que eram vários procedimentos médicos antes de seu advento, pois literalmente 

todas as cirurgias e partos eram feitas sem ela, então podemos imaginar o suplício que era a 

extração de um dente, um parto e a amputação de algum membro sem o uso de anestesia.  

Inúmeros autores e pesquisadores da área de ensino compartilham a mesma opinião a 

respeito da importância do ensino de história da ciência no ensino, por isso a seguir 

transcreveremos algumas citações que ilustram essa importância. 

 

 
A História é o foro, onde a análise conceitual pode ser feita; ela permite rever 

conceitos, criticá-los, recupera significados e os entende a luz de novas descobertas. 

Ela é, pois, o instrumento da formação intelectual e da assimilação de conceitos. 
Consequentemente, a História de uma ciência é essencial à heurìstica da descoberta 

científica. Ela é o instrumento de formação de pensadores. Na medida em que critica, 

ela subverte, mas dentro de métodos e categorias do pensamento: Portanto, a História 

é o instrumento da formação de uma mente disciplinadamente indisciplinada na crítica 

dos conceitos científicos. Há outros modos de se fazer História da Física. A História 

de uma ciência permite uma multiplicidade de enfoques, dependendo das perguntas às 

quais o historiador se dirige: O pano de fundo cultural, social e político ou, no jargão, 

a Weltanschauung para a leitura dos conceitos e métodos; o contexto filosófico do 

pensamento científico, isto é, categorias filosóficas gerais, que são os pressupostos 

epistemológicos da possibilidade do pensamento científico, tais como, causalidade, 

substância, etc, e categorias filosóficas particulares, como o vínculo a doutrinas 
filosóficas particulares, tais como atomismo, ocasionalismo, etc; a História das 

instituições científicas; etc. Esses modos não precisam ser estanques e revelam a 

ciência como atividade cultural da espécie homo sapiens ...  

... A História da descoberta de um conceito mostra não somente como o conceito foi 

criado, mas, sobretudo, seu  por quê; a História mostra as questões para cujas soluções 

o conceito foi introduzido, revela o quê o conceito faz na teoria, sua função e seu 

significado. A História revive os elementos do pensar de uma época, revelando, pois, 

os ingredientes com que o pensamento poderia ter contado na época em que 

determinada conquista foi feita. Ela desvenda a lógica da construção conceitual; nesse 

esforço, ela revela, também, os buracos lógicos" que o conceito preenche, revivendo o 

próprio ato intelectual da criação científica... (DIAS, 2001). 
 

a história da ciência não pode substituir o ensino comum das ciências, mas pode 

complementá-lo de várias formas. O estudo adequado de alguns episódios históricos 

permite compreender as inter-relações entre ciência, tecnologia e sociedade, 

mostrando que a ciência não é uma coisa isolada de todas as outras, mas, sim faz parte 

de um desenvolvimento histórico, de uma cultura, de um mundo humano, sofrendo e 

influenciando por sua vez muitos aspectos da sociedade”. Essa humanização quebra o 
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paradigma de que “a ciência é algo atemporal, que surge de forma mágica e que está à 

parte de outras atividades humanas. (QUINTAL e GUERRA, 2009). 

 

Os livros científicos didáticos enfatizam os resultados aos quais a ciência chegou, mas 

não costumam apresentar alguns outros aspectos da ciência, como de que modo as 

teorias e os conceitos se desenvolvem? Como os cientistas trabalham? Quais as ideias 

que não aceitamos hoje em dia e que eram aceitas no passado? e muitas outras 

questões. (QUINTAL e GUERRA, 2009). 

 

A utilização da história da ciência no ensino e a psicologia da aprendizagem também 
possui uma estreita relação. A primeira pode, não só, auxiliar no aprendizado dos 

conteúdos científicos, como também no próprio processo de desenvolvimento 

cognitivo individual do educando. De acordo com Martins [4], nos últimos quarenta 

anos, os educadores tornaram-se mais conscientes dos estágios de cognição presentes 

na formação do indivíduo. Para ele, essa conscientização se deveu principalmente aos 

trabalhos de Jean Piaget. (QUINTAL e GUERRA, 2009). 

 

Tanto para Matthews apud Martins, a história da ciência pode   auxiliar no processo da 

mudança conceitual dos alunos. Matthews argumenta sua posição através da 

epistemologia genética de Piaget 

[6], destacando o seguinte trecho do citado livro: “A hipótese fundamental da 
epistemologia genética é de que existe um paralelismo entre o progresso alcançado na 

organização lógica e racional (história da ciência) e os processos psicológicos 

formativos correspondentes” (p. 13). Enquanto Martins defende que “o processo pelo 

qual o aluno precisa passar é semelhante ao processo de desenvolvimento histórico da 

própria ciência” [7]. E destaca que estudando apropriadamente alguns exemplos 

históricos, o estudante “pode perceber que, na história, sempre houve discussões e 

alternativas, que algumas pessoas já tiveram ideias semelhantes às que ele próprio 

tem, mas que essas ideias foram substituídas por outras mais adequadas e mais 

coerentes com um conjunto de outros conhecimentos[7]. (QUINTAL e GUERRA, 

2009). 

 

 

2.4.2.2 Resumo  

 

 Resumindo os principais motivos e argumentos apresentados para se aplicar o ensino 

de  história da física e de ciências no currículo teremos os seguintes elementos: 

 

1 Revelar o processo de formulação e desenvolvimento de conceito. Desde o problema ou 

questionamento que o originou, passando pela cogitação e postulação de seus princípios até 

culminar sua consolidação como teoria científica.  

 

2 Perpetuar o trabalho de pesquisa para o futuro, pois se os livros apresentarem somente os 

resultados prontos do esforço científico sem as suas respectivas formulações e problemas 

encontrados e sem a discussão de como os cientistas contornaram esses problemas as novas 

gerações de pesquisadores não terão a fundamentação adequada para desenvolverem novos 

trabalhos. 
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3 Desenvolver a capacidade analítica e a metodologia cientifica para elaboração de ideias e 

hipóteses. 

 

4 Evidenciar além das alterações e mudanças científicas os benefícios e impactos sociais e 

tecnológicos. 

 

5 Interdisciplinarizar o ensino de Física e de Ciências com o de ensino de história 

propriamente dita e também com sociologia e filosofia, trazendo e enfatizando aspectos 

históricos sociais, filosóficos e culturais. 

 

6 Servir como Organizador Prévio.  

 

7 A forma como se dá a evolução da compreensão dos fenômenos naturais é análoga ao 

desenvolvimento cognitivo individual de uma pessoa e na evolução da humanidade. 

 

 

2.4.3 Interdisciplinaridade 

 

 

A Interdisciplinaridade é um dos temas educacionais mais relevantes e debatidos 

atualmente, abordado por diversos autores e pesquisadores da área de educação e também 

buscada pelo maior exame de qualificação de aprendizagem do ensino médio, o ENEM 

(Exame Nacional do Ensino Médio). 

Toda essa ênfase deve-se à necessidade e a importância do diálogo entre as diversas 

áreas do saber para auxiliar na formação acadêmica, pessoal e profissional de um indivíduo 

crítico e intelectualmente independente.  

Porém a interdisciplinaridade traz consigo alguns outros temas transversais e 

correlacionados que podem acabar se confundindo ou gerando equívocos.  

Por estes motivos essa seção irá tratar de definir o que é a interdisciplinaridade e 

outros temas transversos relacionados a ela tais como: pluridisciplinaridade, 

transdisciplinaridade e outros, a fim de distinguir e diferenciá-los. Em seguida discutiremos as 

importâncias e aplicações da interdisciplinaridade na escola e na sociedade contemporânea. 
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2.4.3.1 Definições 

 

Para NICOLESCU (2000, p. 17), em seu artigo “Um novo tipo de conhecimento: 

transdisciplinaridade”, a disciplinaridade, a pluridisciplinaridade e a interdisciplinaridade são 

as quatro flechas de um único e mesmo arco: o do conhecimento (BRASIL, DCN 2013, p.28).  

 

2.4.3.1.1 Multidisciplinaridade – É o estudo ou análise de um determinado assunto ou objeto 

específico por áreas distintas do conhecimento (disciplinas) de maneira independente, isto é, 

sem a cooperação e relação entre elas. É o modelo e formato de ensino convencional 

fragmentado em disciplinas. Segundo as DCN (2013, p. 28) a Multidisciplinaridade “Expressa 

frações do conhecimento e o hierarquiza”. 

 

2.4.3.1.2 Pluridisciplinaridade – É o estudo ou análise de um determinado assunto ou objeto 

específico por áreas distintas do conhecimento (disciplinas) buscando as relações entre elas 

sobre o objeto de estudo. Um exemplo prático disso seria um trabalho sobre fontes 

alternativas de geração de energia onde o professor de física abordaria o funcionamento e 

eficácia de cada uma, o professor de geografia discutiria os impactos ambientas, assim como 

o professor de biologia também trataria sobre os impactos na biosfera, o de matemática sobre 

os custos de produção, implantação e o saldo econômico de cada uma e o de português 

poderia utilizar todos esses argumentos para elaborar uma redação sobre o assunto. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (2013) afirma que a pluridisciplinaridade 

“Estuda um objeto de uma disciplina pelo ângulo de várias outras ao mesmo tempo. A 

pesquisa pluridisciplinar traz algo a mais a uma disciplina, mas restringe-se a ela, está a 

serviço dela”. (BRASIL, DCN, 2013, p. 28). 

 

2.4.3.1.3 Transdisciplinaridade – A transdisciplinaridade é um aspecto muito mais elevado e 

abstrato, sugere o fim das quebras das disciplinas como são hoje e defende que não se deve 

rotular o conhecimento e sim apenas aprender com ele. A seguir encontra-se um trecho das 

DCN que descreve melhor a transdisciplinaridade. 

 

 
Refere-se ao conhecimento próprio da disciplina, mas está para além dela. O 

conhecimento situa-se na disciplina, nas diferentes disciplinas e além delas, tanto no 

espaço quanto no tempo. Busca a unidade do conhecimento na relação entre a parte e 

o todo, entre o todo e a parte. Adota atitude de abertura sobre as culturas do presente e 
do passado, uma assimilação da cultura e da arte. O desenvolvimento da capacidade 

de articular diferentes referências de dimensões da pessoa humana, de seus direitos, e 

do mundo é fundamento básico da transdisciplinaridade. De acordo com 
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NICOLESCU (p. 15), para os adeptos da transdisciplinaridade, o pensamento clássico 

é o seu campo de aplicação, por isso é complementar à pesquisa pluri e 

interdisciplinar. (BRASIL, DCN, 2013, p. 28). 

 

 

2.4.3.1.4 Transversalidade – A seguir encontra-se um trecho das Diretrizes Curriculares 

Nacionais que descreve o conceito de Transversalidade. 

 

 
É entendida como uma forma de organizar o trabalho didático-pedagógico em que 

temas, eixos temáticos são integrados às disciplinas, às áreas ditas convencionais de 

forma a estarem presentes em todas elas. A transversalidade difere-se da 

interdisciplinaridade e complementam-se; ambas rejeitam a concepção de 

conhecimento que toma a realidade como algo estável, pronto e acabado. A primeira 

se refere à dimensão didático-pedagógica e a segunda, à abordagem epistemológica 

dos objetos de conhecimento.     A transversalidade orienta para a necessidade de se 

instituir, na prática educativa, uma analogia entre aprender conhecimentos 

teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e as questões da vida real 

(aprender na realidade e da realidade). Dentro de uma compreensão interdisciplinar do 

conhecimento, a transversalidade tem significado, sendo uma proposta didática que 

possibilita o tratamento dos conhecimentos escolares de forma integrada. Assim, nessa 
abordagem, a gestão do conhecimento parte do pressuposto de que os sujeitos são 

agentes da arte de problematizar e interrogar, e buscam procedimentos 

interdisciplinares capazes de acender a chama do diálogo entre diferentes sujeitos, 

ciências, saberes e temas. (BRASIL, DCN, 2013, p. 28). 

 

 

2.4.3.1.5 Interdisciplinaridade – É uma metodologia educacional que busca integrar diferentes 

áreas do conhecimento a fim de ampliar a compreensão do aluno e possibilitar que este forme 

uma ideia de mundo mais completa, crítica e abrangente. A seguir trechos das Diretrizes 

Curriculares Nacionais que elucidam melhor sobre o tema. 

 

 
DCN Gerais para a Educação Básica (Parecer CNE/CEB nº 7/2010 e Resolução 

CNE/CEB nº 4/2010): A Interdisciplinaridade pressupõe a transferência de métodos 

de uma disciplina para outra. Ultrapassa-as, mas sua finalidade inscreve-se no estudo 

disciplinar. Pela abordagem interdisciplinar ocorre a transversalidade do 

conhecimento constitutivo de diferentes disciplinas, por meio da ação didático-

pedagógica mediada pela pedagogia dos projetos temáticos. Estes facilitam a 

organização coletiva e cooperativa do trabalho pedagógico, embora sejam ainda 
recursos que vêm sendo utilizados de modo restrito e, às vezes, equivocados. A 

interdisciplinaridade é, portanto, entendida aqui como abordagem teórico-

metodológica em que a ênfase incide sobre o trabalho de integração das diferentes 

áreas do conhecimento, um real trabalho de cooperação e troca, aberto ao diálogo e ao 

planejamento (NOGUEIRA, 2001, p. 27). Essa orientação deve ser enriquecida, por 

meio de proposta temática trabalhada transversalmente ou em redes de conhecimento 

e de aprendizagem, e se expressa por meio de uma atitude que pressupõe 

planejamento sistemático e integrado e disposição para o diálogo. 

A prática interdisciplinar é, portanto, uma abordagem que facilita o exercício da 

transversalidade, constituindo-se em caminhos facilitadores da integração do processo 

formativo dos estudantes, pois ainda permite a sua participação na escolha dos temas 
prioritários. (BRASIL, DCN, 2013, p. 28). 
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A interdisciplinaridade é, assim, entendida como abordagem teórico-metodológica 

com ênfase no trabalho de integração das diferentes áreas do conhecimento. 

(BRASIL, DCN, 2013, p. 184). 

 

 

2.4.3.2 Sobre a Importância da Interdisciplinaridade – A interdisciplinaridade não é 

apenas uma metodologia de ensino que facilite o aprendizado, ela é de extrema importância 

para o melhor desenvolvimento de um indivíduo consciente e crítico capaz de correlacionar 

aspectos e pontos de vista distintos, porém de um mesmo assunto ou objeto de estudo. A 

seguir encontram-se trechos das Diretrizes Curriculares Nacionais que evidenciam alguns 

desses benefícios. 

 

 
Na organização e gestão do currículo, as abordagens disciplinar, pluridisciplinar, 

interdisciplinar e transdisciplinar requerem a atenção criteriosa da instituição escolar, 

porque revelam a visão de mundo que orienta as práticas pedagógicas dos educadores 

e organizam o trabalho do estudante. Perpassam todos os aspectos da organização 

escolar, desde o planejamento do trabalho pedagógico, a gestão administrativo-

acadêmica, até a organização do tempo e do espaço físico e a seleção, disposição e 

utilização dos equipamentos e mobiliário da instituição, ou seja, todo o conjunto das 

atividades que se realizam no espaço escolar, em seus diferentes âmbitos. As 

abordagens multidisciplinar, pluridisciplinar e interdisciplinar fundamentam-se nas 

mesmas bases, que são as disciplinas, ou seja, o recorte do conhecimento. (BRASIL, 

DCN, 2013, p. 27). 

 
Desse ponto de vista, a interdisciplinaridade e o exercício da transversalidade ou do 

trabalho pedagógico centrado em eixos temáticos, organizados em redes de 

conhecimento, contribuem para que a escola dê conta de tornar os seus sujeitos 

conscientes de seus direitos e deveres e da possibilidade de se tornarem aptos a 

aprender a criar novos direitos, coletivamente. De qualquer forma, esse percurso é 

promovido a partir da seleção de temas entre eles o tema dos direitos humanos, 

recomendados para serem abordados ao longo do desenvolvimento de componentes 

curriculares com os quais guardam intensa ou relativa relação temática, em função de 

prescrição definida pelos órgãos do sistema educativo ou pela comunidade 

educacional, respeitadas as características próprias da etapa da Educação Básica que a 

justifica. (BRASIL, DCN, 2013, p. 28). 

 

 

2.4.3.3 A Exigência legal da Interdisciplinaridade – A Interdisciplinaridade tem tamanha 

importância educacional e social que passou a ser exigência legal implantada palas Diretrizes 

Curriculares Nacionais. A seguir encontram-se trechos das Diretrizes Curriculares Nacionais 

que implantam a exigência da Interdisciplinaridade nas escolas. 

 

 
Para concretização da interdisciplinaridade, as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (Resolução CNE/CEB nº 3/98, e Parecer CNE/CEB nº 15/98) 

prescrevem a organização do currículo em áreas de conhecimento e o uso das várias 

possibilidades pedagógicas de organização, inclusive espaciais e temporais, e 

diversificação de programas ou tipos de estudo disponíveis, estimulando alternativas, 

de acordo com as características do alunado e as demandas do meio social, admitidas 

as opções feitas pelos próprios estudantes.  
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As áreas indicadas são: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias. 

Vale lembrar que, diferentemente da maioria das escolas e das redes de ensino, o 

ENEM e o ENCCEJA consideram tais áreas, pois suas provas são concebidas e 

organizadas de forma interdisciplinar e contextualizada, percorrendo transversalmente 

as áreas de conhecimento consagradas nas Diretrizes, apenas alterando-as de três para 

quatro, com o desdobramento da Matemática e das Ciências da Natureza. (BRASIL, 

DCN, 2013, p. 29). 

 

Na organização da matriz curricular, serão observados os critérios: 
III – da interdisciplinaridade e da contextualização, que devem ser constantes em todo 

o currículo, propiciando a interlocução entre os diferentes campos do conhecimento e 

a transversalidade do conhecimento de diferentes disciplinas, bem como o estudo e o 

desenvolvimento de projetos referidos a temas concretos da realidade dos estudantes; 

IV – da destinação de, pelo menos, 20% do total da carga horária anual ao conjunto de 

programas e projetos interdisciplinares eletivos criados pela escola, previstos no 

projeto pedagógico, de modo que os sujeitos do Ensino Fundamental e Médio possam 

escolher aqueles com que se identifiquem e que lhes permitam melhor lidar com o 

conhecimento e a experiência. Tais programas e projetos devem ser desenvolvidos de 

modo dinâmico, criativo e flexível, em articulação com a comunidade em que a escola 

esteja inserida; 
V – da abordagem interdisciplinar na organização e gestão do currículo, viabilizada 

pelo trabalho desenvolvido coletivamente, 

XII – a organização dos tempos e dos espaços com ações efetivas de 

interdisciplinaridade e contextualização dos conhecimentos. (BRASIL, DCN, 2013, p. 

34). 

 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

I – RELATÓRIO 

1. Introdução 

Os princípios pedagógicos da identidade, diversidade e autonomia, da 

interdisciplinaridade e a contextualização são adotados como estruturadores dos 
currículos. 

A base nacional comum organiza-se, a partir de então, em três áreas de conhecimento: 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias. (BRASIL, DCN, 2013, p. 184). 

A interdisciplinaridade é, portanto, uma abordagem que facilita o exercício da 

transversalidade, constituindo-se em caminhos facilitadores da integração do processo 

formativo dos estudantes, pois ainda permite a sua participação na escolha dos temas 

prioritários. (BRASIL, DCN, 2013, p. 27). 

 

O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, deve assegurar sua função formativa 

para todos os estudantes, sejam adolescentes, jovens ou adultos, atendendo: 

XI – A interdisciplinaridade e a contextualização devem assegurar a transversalidade e 
a articulação do conhecimento de diferentes componentes curriculares, propiciando a 

interlocução entre os saberes das diferentes áreas de conhecimento. (BRASIL, DCN, 

2013, p. 184). 

 

O currículo deve contemplar as quatro áreas do conhecimento (Linguagens, 

Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas), com tratamento metodológico 

que evidencie a contextualização e a interdisciplinaridade ou outras formas de 

interação e articulação entre diferentes campos de saberes específicos. (BRASIL, 

DCN, 2013, p. 195). 

 

 

2.4.3.4 Conclusão – Por todos os argumentos educacionais, sociais e legais supracitados 

podemos compreender melhor as dimensões da importância da interdisciplinaridade para a 

educação, para a formação de um indivíduo autônomo e crítico e para a sociedade 
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contemporânea como um todo. Concluindo que ela é mais do que uma exigência legal ou 

apenas mais um recurso educacional, ela é a junção dessas duas coisas e uma necessidade da 

sociedade contemporânea.  

A seguir um trecho das Diretrizes Curriculares Nacionais que evidenciam essa 

importância Sócio educacional. 

 

 
As vigentes Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Resolução 

CNE/CEB nº 3/98, fundamentada no Parecer CNE/CEB nº 15/98), destacam em 

especial a interdisciplinaridade, assumindo o princípio de que “todo conhecimento 

mantém um diálogo permanente com outros conhecimentos”, e que “o ensino deve ir 

além da descrição e constituir nos estudantes a capacidade de analisar, explicar, prever 

e intervir, objetivos que são mais facilmente alcançáveis se as disciplinas, integradas 

em áreas de conhecimento, puderem contribuir cada uma com sua especificidade para 

o estudo comum de problemas concretos, ou para o desenvolvimento de projetos de 

investigação e/ou de ação”. Enfatizam que o currículo deve ter tratamento 

metodológico que evidencie a interdisciplinaridade e a contextualização. (BRASIL, 

DCN, 2013, p. 28). 

 

 

2.4.4 Prática Experimental 

 

A Física é uma ciência que na sua essência concilia teoria com prática, a prática é 

responsável por realizar experimentos, efetuar medições, coletar dados, etc, a teoria é 

responsável por formular hipóteses e conceitos que expliquem o comportamento prático da 

natureza, dá embasamento matemático para descrever fenômenos, analisa quantitativa e 

qualitativamente os acontecimentos, permite projetar comportamento futuro de determinados 

fenômenos e controlar a natureza em determinados aspectos e utiliza-la a favor da 

humanidade. 

Teoria e Prática na Física tem uma relação simbiótica entre si, isto é, uma necessita da 

outra, ambas se complementam e uma comprova a outra. Isto ocorre porque resumidamente o 

trabalho científico consiste em observar um determinado fenômeno, criar hipóteses que 

justifiquem seu comportamento e a partir dai testar experimentalmente essas hipóteses para 

comprová-las ou refutá-las. 

Com isso podemos ver que apenas um componente da dupla Teoria-Prática seria 

insuficiente para a compreensão formal e precisa do universo em que vivemos. Porém apesar 

dessa importância e da relação íntima entre ambas é notório que no sistema de ensino regular 

tradicional a prática quase sempre é deixada de lado e negligenciada dos currículos tornando o 

ensino de física e de ciências de uma forma geral estritamente teórico.  
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Devido a essa importância do ensino do aspecto prático da ciência e da sua 

controversa negligencia iremos discorrer a seguir sobre: A importância do ensino prático e 

realização de práticas experimentais no ensino de física; motivos que levem a negligencia do 

ensino prático e por fim iremos apontar algumas soluções para tentar consertar ou pelo menos 

minimizar essa deficiência do ensino de modo que possamos extrair os aspectos primordiais 

da realização de práticas experimentais de maneira que não esbarre nos problemas que 

limitam seu uso e aplicação em sala de aula. 

 

 

2.4.4.1 A Importância do Ensino da Prática Experimental 

 

 Como mencionado anteriormente a prática é indispensável para a realização e 

construção do conhecimento científico, porém apesar de não ser nosso objetivo direto 

evidenciar a importância da prática nas ciências, teremos que discorrer um pouco sobre isso 

também porque estamos falando sobre o ensino de ciências, então tornar-se-á inevitável 

mencionar  mesmo que superficialmente a importância da prática nas ciências, mas aqui 

enfatizaremos e destacaremos a sua importância para o ensino e para a aprendizagem.  

 

 Há vários argumentos que justifiquem a utilização de práticas experimentais no ensino 

de física e ciências no ensino médio, porém aqui iremos abordar apenas algumas que 

julgamos mais significativas e relevantes para serem abordadas segundo o objetivo desse 

produto educacional. 

 

 
A atividade prática é a interação entre o aluno e materiais concretos, sejam objetos, 

instrumentos, livros, microscópio etc. Por meio desse envolvimento, que se torna 
natural e social, estabelecem-se relações que irão abrir possibilidades de atingir 

novos conhecimentos (VASCONCELLOS, 1995).  

 

 

2.4.4.1.1 Utilização de prática experimental como facilitador da visualização e compreensão 

do assunto. 

 

 Na física há conceitos que estão nitidamente presentes em nosso dia a dia e outros cuja 

compreensão é relativamente trivial, porém há assuntos que não estão tão nitidamente 

presentes em nossos dia a dia, outros cuja compreensão não é tão trivial e outros que não 

estão presentes em nosso cotidiano e sua assimilação também não é trivial. É para esse tipo de 
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situação que o emprego de uma prática experimental é altamente recomendável, para poder 

possibilitar que o aluno visualize literalmente o fenômeno que está sendo estudado e 

consequentemente facilite a sua compreensão. 

 Particularmente vivenciamos um caso que ilustra muito bem essa importância que está 

sendo enfatizada aqui de se realizar uma prática experimental concomitantemente com a 

teoria.  

Vamos contar uma vivência própria: Uma vez dando aula para uma turma de pós-

médio técnico em eletrônica eu estava ensinando como projetar um circuito para acender um 

LED dentro das suas especificações técnicas sem queima-lo e a turma comportava-se 

naturalmente sem esboçar nenhuma reação extraordinária aparente, julguei então que todos 

estavam compreendendo razoavelmente bem o assunto. 

Terminada a explicação teórica e realizados os devidos cálculos passei para a parte 

prática montando junto com a turma o respectivo circuito, eis então que para minha surpresa a 

turma que até então se encontrava quieta demonstrou enorme espanto e admiração ao ver o 

LED acender. 

O que mais me causou admiração foi o fato de que esta não era uma turma de 

adolescentes, mas sim de adultos e jovens adultos a partir de vinte e poucos anos e um dos 

alunos que ficaram mais admirados ao ver o LED acender foi um adulto de 37 anos que já 

atuava na área técnica e que depois veio me compartilhar seu entusiasmo com exatamente 

essas palavras: “Professor, agora sim eu entendi o que era pra fazer!”. 

Então esse episódio pode indicar que mesmo em uma turma de adultos que 

aparentemente não apresentaram nenhuma dúvida quanto ao entendimento do conteúdo 

podemos potencializar ainda mais o aprendizado utilizando um recurso que mostre de forma 

prática o fenômeno que está sendo estudado. 

 

 
As atividades práticas são indispensáveis para a construção do pensamento 

científico, por meio de estímulos ocasionados pela experimentação. Na aula teórica, 

o aluno recebe as informações do conteúdo por meio das explicações do professor, 

diferentemente de uma aula prática, pois ao ter o contato físico com o objeto de 

análise ele irá descobrir o sentido da atividade, o objetivo e qual o conhecimento que 

a aula lhe proporcionará. (BARTIZIK e ZANDER, 2016).  

 

 

2.4.4.1.2 Utilização de prática experimental como atrativo da atenção dos alunos 

  

Como mencionado anteriormente a maioria das aulas são essencialmente teóricas e 

isso concede à prática experimental uma vantagem a mais sobre os outros recursos 
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educacionais, pois ela quebra essa monotonia das aulas convencionais expositivas, atraindo 

assim a atenção e a curiosidade dos alunos para o que está sendo apresentado. 

 Notem que para certos aspectos a utilização de novas teorias do ensino e da 

aprendizagem como a aprendizagem significativa e novas metodologias como as atividades 

investigativas ainda possuem seus limites, pois não garantem a plena compreensão do assunto 

que está sendo ministrado. Por mais inovadora que seja a teoria do ensino e a metodologia 

empregada se não houver a utilização de práticas experimentais que busquem demonstrar o 

fenômeno estudado a aula continuará sendo teórica e monótona aos olhos de muitos alunos.  

 Esse argumento de utilizar a prática experimental como atrator da atenção do aluno 

para a aula não é apenas um diferencial, mas sim uma necessidade, pois as novas gerações são 

muito mais dependentes desse tipo de ferramenta do que as gerações anteriores. Pois as 

gerações anteriores de alunos aprendiam e preocupavam-se em aprender apenas pelo fato de 

que tinham que aprender, já essas novas gerações são mais contestadoras e indagam a razão 

de terem que aprender aquele determinado assunto. 

 Há também o fato de que a nossa sociedade atual tem muito mais estímulos visuais 

(internet, jogos mais realísticos, cinema em 3D) do que as gerações passadas e mediante toda 

essa oferta de estímulos é natural que o aluno sinta a aula teórica muito monótona e 

consequentemente entediante, daí mais um diferencial importante da utilização de práticas 

experimentais em aula. 

 

2.4.4.1.3 Utilização de prática experimental como desenvolvedor de metodologia de pesquisa 

cientifica 

 

 Como exemplos de outros motivos de se utilizar práticas experimentais em aula 

podemos utilizar os seguintes motivos: 

 

 Desenvolver o raciocínio lógico; 

 

 Desenvolver a capacidade de superar desafios e encontrar soluções para 

problemas propostos; 

 

 Desenvolver a metodologia cientifica. 
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 Como consta nas leis e estatutos nacionais da educação, o ensino deve formar um 

indivíduo intelectualmente independente com senso crítico e capaz de tomar decisões. Para 

que ele saia do ambiente escolar com essas habilidades é necessário que durante a sua 

formação lhe sejam apresentados problemas e situações desafiadoras que lhe façam pensar, 

refletir e buscar as soluções mais adequadas para cada tipo de problema. 

 E justamente com esse propósito que a prática experimental deve ser inserida em sala 

de aula, com problemas propostos que conduzam os alunos em situações desafiadoras que o 

levem a refletir e propor soluções adequadas. 

 

 
Essas atividades na aula de Ciências são consideradas uma ferramenta fundamental 

para dar continuidade e favorecer a proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 2000). Dessa forma os alunos de Ciências, por meio de atividades 

práticas, têm a possibilidade de investigação, comunicação, debate de fatos e ideias, 

possibilitados pela observação e comparação, o que lhes favorece o modo de pensar 

em que há conexões entre ciências, tecnologia e sociedade. O objetivo do professor é 

que seu aluno adquira conhecimento e aprenda os conteúdos trabalhados, e não é 

possível atingir a compressão de determinados conteúdos sem trabalhar com a aula 

prática. (FROTA-PESSOA; GEVERTZ; SILVA, 1985).  

 

 

2.4.4.1.4 Conclusão  

 

Em função de tudo que foi apresentado podemos concluir que a realização de prática 

experimental em sala de aula além de um atrator da atenção dos alunos é um poderoso recurso 

diferenciador no ensino de ciências que possibilita a visualização e compreensão do fenômeno 

ou assunto ministrado e potencializa significativamente o processo de ensino e aprendizado 

desenvolvendo no aluno habilidades necessárias e pertinentes para se tornar um cidadão 

autônomo e intelectualmente independente capaz de propor soluções para problemas reais. 

 

 

2.4.5 Mapa conceitual 

  

Mapas conceituais são estruturas organizadas hierarquicamente sobre um determinado 

tema, assunto, ou disciplina, semelhantes a um organograma, que ilustram relações entre 

conceitos e subtemas pertinentes á ideia central, a fim de auxiliar o processo de ensino e 

aprendizado. MOREIRA (2006) diz “... podem ser traçados para toda uma disciplina, para 

uma subdisciplina, para um tópico específico de uma disciplina e assim por diante...” e ele o 

define como:  
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De uma maneira ampla, mapas conceituais são apenas diagramas que indicam 

relações entre conceitos. Mais especificamente, podem ser interpretados como 

diagramas hierárquicos que procuram refletir a organização conceitual de um corpo 

de conhecimento ou de parte dele. Ou seja, sua existência deriva da estrutura 

conceitual de um conhecimento. (MOREIRA, 2006, p. 9). 

 

 

 Outra definição empregada pelo autor é: 

 

 
... Mapas conceituais devem ser entendidos como diagramas bidimensionais que 

procuram mostrar relações hierárquicas entre conceitos de um corpo de 

conhecimento e que derivam sua existência da própria estrutura conceitual desse 

corpo de conhecimento. (MOREIRA, 2006, p. 9). 

 

 

2.4.5.1 Aplicações dos Mapas Conceituais 

 

 Apesar de ainda não ser tão comum nas aulas nos dias de hoje e ainda haver muitos 

docentes que ignoram o uso dos mapas conceituais, as suas aplicações e vantagens são bem 

diversificadas no processo de ensino e aprendizagem. A seguir listo algumas das suas 

principais aplicações, conforme MOREIRA (2006): 

 

2.4.5.1.1Didática - Isto é, mapas conceituais podem ser utilizados como facilitadores no 

processo de ensino e aprendizagem, como uma ferramenta didática que auxilie o professor a 

transmitir e elucidar o conhecimento que se está querendo ensinar ao aluno para que ele possa 

literalmente visualizar através da imagem os conceitos teóricos tratados.  

 

2.4.5.1.2 Planejamento - Outra aplicação extremamente importante dos mapas conceituais é 

no planejamento seja na estruturação da disciplina ou na definição das estratégias pedagógicas 

a serem utilizadas. Sobre isso MOREIRA (2006) afirma: “Um bom planejamento de currículo 

implica uma cuidadosa análise de quais são os conceitos centrais para o entendimento da 

disciplina, ou parte da disciplina, que está sendo considerada. Mapas conceituais podem ser 

extremamente úteis nessa tarefa”. 

 

2.4.5.1.3 Avaliação - E por fim os mapas podem ser utilizados como formas alternativas de 

avaliação do ensino e da aprendizagem, principalmente quando se deseja avaliar a capacidade 

do aluno relacionar e compreender relações entre os conceitos abordados. 
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2.4.5.2 Diferenças entre Mapas Conceituais 

É importante mencionar que não existem formas corretas ou erradas de se traçar os 

mapas, no máximo teremos formas mais adequadas e próprias de traça-los de acordo com o 

fim ou objetivo especifico que se deseja enfatizar, sendo assim professores diferentes podem 

(e irão) traçar mapas diferentes sobre o mesmo assunto de acordo com seus entendimentos e 

estratégias. MOREIRA (2006) fala o seguinte sobre isso: 

 

 
Existem várias maneiras de traçar um mapa conceitual, ou seja, há diferentes modos 

de representar uma hierarquia conceitual em um diagrama. Além disso, mapas 

conceituais traçados por diferentes especialistas em uma mesma área de 
conhecimento, provavelmente, refletirão pequenas diferenças de compreensão e 

interpretação das relações entre conceitos-chave dessa área. O ponto importante é que 

um mapa conceitual deve ser sempre visto como "um mapa conceitual", não como "o 

mapa conceitual" de um determinado conjunto de conceitos. Isto é, qualquer mapa 

conceitual deve ser visto apenas como uma das possíveis representações de uma certa 

estrutura conceitual. (MOREIRA, 2006, p.10). 

 

 

Ainda sobre isso MOREIRA (2006) afirma em outro momento do mesmo texto a 

principal importância do emprego e utilização dos Mapas Conceituais, que é a importância 

deles serem uteis ao processo como um todo “Da mesma forma, não existe uma única 

maneira, ou a melhor maneira, de representar a matéria de ensino em um mapa conceitual. O 

importante é representá-la em um mapa de conceitos que tenha sentido e que seja útil para o 

planejamento curricular” 

 

 

2.4.5.3 Tipos de Mapas conceituais  

 

 Mapas conceituais podem ser classificados de diversas maneiras e formas de acordo 

com os parâmetros desejados, porém a fim de não nos estendermos muito nesse item iremos 

destacar aqui apenas duas formas mais pertinentes e importantes para auxiliar os professores 

na elaboração e confecção de seus respectivos mapas. 

 

2.4.5.3.1 Quanto à Quantidade de Dimensões 

 

A primeira delas é quanto a quantidade de dimensões2 que o mapa possui. 

 

                                                
2 Entende-se aqui como dimensões algo exatamente análogo ao conceito de dimensões espaciais físicas. 
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Um mapa unidimensional seria apenas uma relação sequencial hierárquica de assuntos 

sugerindo assim uma verticalização ou então uma relação igualitária entre eles, sugerindo 

assim uma horizontalização do mapa. Sendo que de uma forma ou de outra um mapa 

unidirecional seria apenas uma lista itens relacionados igualitariamente ou hierarquicamente.  

Mapas Bidimensionais são os mais utilizados na prática com o nome de mapa, isto 

porque, mapas unidimensionais geralmente são tratados exclusivamente apenas como listas 

mesmos e os mapas tridimensionais, que não abordaremos nesta obra, porque além de serem 

mais complexos, difíceis de serem obtidos e representados, também são muito menos 

utilizados e neste trabalho utilizaremos apenas os mapas bidimensionais. 

Essa categoria de mapa amplia muito a possibilidade de representação de relações 

entre os elementos que o constituem, possibilitando representar simultaneamente em um 

único mapa relações hierárquicas de abrangência e dependência quanto relações igualitárias 

entre si. MOREIRA (2006) fala o seguinte sobre isso: 

 

 
Em princípio, esses diagramas podem ter uma, duas ou mais dimensões. Mapas 

unidimensionais são apenas listas de conceitos que tendem a apresentar uma 

organização linear vertical. Embora simples, tais mapas dão apenas uma visão 

grosseira da estrutura conceitual, por exemplo, de uma disciplina ou subdisciplina. 

Mapas bidimensionais tiram partido também da dimensão horizontal, permitindo, 

portanto, uma representação mais completa das relações entre os conceitos, por 

exemplo, de uma disciplina. Obviamente, mapas com mais dimensões permitiriam 

uma representação ainda melhor dessas relações e possibilitariam a inclusão de outros 

fatores que afetam a estrutura conceitual de uma disciplina. Todavia, mapas 

bidimensionais são mais simples e mais familiares. Além disso, mapas com mais de 

três dimensões já seriam abstrações matemáticas, de limitada utilidade para fins 
instrucionais, ao invés de representações concretas de estruturas conceituais.  

MOREIRA (2006). 

 

 

2.4.5.3.2 Quanto à Estrutura  

 

 Quanto à estrutura elucidaremos apenas sobre o modelo adotado que é o modelo 

ausubeliano da diferenciação conceitual progressiva, que é o modelo padrão adotado por 

Marco Antônio Moreira e consequentemente utilizado como referência pela maioria dos 

autores nacionais. 

Esse modelo trabalha com o princípio da subordinação hierárquica dos itens, 

colocando no topo o(s) conceito(s) ou palavra chave mais abrangente(s) e na base os termos 

mais específicos, subordinados aos superiores, porém nessa descida rumo à especialização dos 

assuntos pode ocorrer também as ramificações dos mesmos. MOREIRA (2066) descreve esse 

modelo como: 
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Este modelo propõe uma hierarquia vertical, de cima para baixo, indicando relações 

de subordinação entre conceitos. Conceitos que englobam outros conceitos aparecem 

no topo, conceitos que são englobados por vários outros aparecem na base do mapa. 

Conceitos com aproximadamente o mesmo nível de generalidade e inclusividade 

parecem na mesma posição vertical. MOREIRA (2006). 

  

 

 A figura 3 resume e ilustra o modelo de mapa adotado para este trabalho, que é um 

Mapa Ausubeliano da diferenciação conceitual progressiva e bidimensional.  

 

Fig. 3 

Modelo de mapa conceitual 

Fonte: (MOREIRA, M A. “Mapas Conceituais e Diagramas V”, p. 11, 2006) 

 

 

2.4.5.4 Conclusão Com isso podemos perceber que mapas conceituais são ferramentas 

poderosíssimas, ricas e de larga aplicação no ensino, podendo ser usada em todas as etapas do 

ensino, isto é, desde o planejamento, passando pela execução da aula até a avaliação do 

processo de ensino e aprendizagem. E sendo os mapas conceituais ferramentas tão poderosas 

assim podemos supor que a sua baixa utilização em sala de aula se deva ao pouco material 

disponível e até mesmo pela falta de ênfase dessa ferramenta durante a formação acadêmica 

dos docentes. 
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2.4.6 Recursos Multimídia  

  

A tecnologia está cada vez mais presente em quase todas as áreas de conhecimento da 

humanidade, facilitando nossas vidas e atividades, tornando possível a realização de tarefas 

quase impossíveis ou dispendiosas de se realizar sem seu uso. A tecnologia está presente e 

auxilia a medicina possibilitando a realização de diagnósticos cada vez mais precisos, 

proporcionando tratamentos mais eficazes de diversas doenças, permite a inclusão social de 

pessoas portadoras de deficiência e influencia até mesmo em áreas onde aparentemente a 

tecnologia não é essencial como na gastronomia e culinária, pois com o advento de novos 

aparelhos e utensílios como, por exemplo, o forno de micro-ondas e a fritadeira elétrica sem 

óleo surgiram também novas receitas e formas de preparar alimentos. 

 Isso tudo sem mencionar as áreas em que a tecnologia é essencialmente a protagonista 

como nas telecomunicações, tecnologia da informação, automação e automobilística, mas 

apesar de toda essa influencia tecnológica em diversas áreas de conhecimento da nossa 

sociedade é notório e também assustador que o setor de educação é um dos que menos se 

beneficiam dessa poderosa ferramenta. 

 Vejamos por exemplo o ambiente doméstico de nossos alunos, para compará-lo ao seu 

ambiente de aprendizagem. Começando pelo televisor que já está presente massivamente nas 

residências desde os anos 80, mas agora ele ganhou novas funções, mudou de papel, em 

muitos lares, ou pelo menos para muitos de nossos alunos ela não é utilizada prioritariamente 

para assistir a programação propriamente dita das emissoras, mas sim para a utilização de 

jogos de vídeo game cada vez mais sofisticados e realistas, além da evolução natural da TV 

que hoje também possui acesso direto à internet. 

 Em seguida temos o computador e o Notebook que garantiram presença nas 

residências a partir do ano 2000 e com eles vieram também o acesso à internet que possibilita 

o uso de redes sociais, notícias em tempo real, filmes, series e outras formas de cultura, 

informação e entretenimento. 

 E, por fim, e mais impactante temos os telefones celulares, objetos que hoje em dia a 

grande maioria das pessoas possuem ou pelo menos tem acesso à eles, aparelho que mudou a 

forma das pessoas agirem e interagirem e com eles temos intrinsecamente o acesso a internet, 

a comunicação, a informação e ao entretenimento assim como o computador, só que com a 

facilidade e praticidade de ser portátil e de fácil acesso. 
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 Então concluímos que como consequência do avanço tecnológico da humanidade as 

residências contemporâneas também se beneficiaram dessas novidades e consequentemente a 

casa de nossos alunos hoje é muito mais tecnologizada do que as casas eram há alguns anos. 

Esse fato por si só não é nenhuma novidade, nem causa de espanto ou admiração por nossa 

parte, pois o nosso conhecimento de história nos permite saber que essas mudanças e esses 

avanços sempre estiveram presentes na história da humanidade. 

 Enfim, essas mudanças não causam espanto para nós, ao contrário, é algo até 

“natural”, nem tão pouco isso é um problema para o processo de ensino e aprendizagem, que 

é o tema desse trabalho. O problema reside no fato de as nossas salas de aula contemporâneas 

do século XXI serem mais arcaicas do que as residências dos nossos alunos, ou pior ainda, em 

sua maioria, disporem dos mesmos recursos tecnológicos das salas de aula do século XIX. 

Diante desse cenário, vamos comparar e analisar as implicações e impactos dessa discrepância 

tecnológica entre lar e escola. 

 Então vejamos, o aluno sai de sua residência onde tem livre acesso a toda essa 

variedade de recursos tecnológicos e vai para a escola onde, em geral, lhe é privado por pelo 

menos cinco horas e meia do seu dia de todos esses atrativos e para agravar ainda mais a 

situação a escola permanece com um modelo arcaico de ensino onde a grande e única 

ferramenta de ensino na grande totalidade das vezes é o quadro e que também não raramente 

não é nem uma lousa branca e sim ainda o velho quadro negro de giz e que para agravar ainda 

mais em muitas vezes só se tem poucas opções de cores de giz e caneta para se utilizar, o que 

limita a representação visual e diminui a assimilação. 

 

 Vale a pena dizer que, apesar das diferenças socioeconômicas da nossa sociedade, a 

vivência no ensino me mostrou que mesmo em escolas públicas de periferias e comunidades, 

há um número significativo de alunos que possui celulares, o que por si só já garante o acesso 

à internet, redes sociais, informação entretenimento, etc, como mencionado antes.  

 Uma comparação que gostamos de tecer sobre essa discrepância entre a tecnologia do 

lar e a tecnologia da escola é: Como se nós vivêssemos no século XIX e o aluno já tivesse luz 

elétrica em sua casa, mas a escola ainda fosse iluminada por lamparinas de óleo de baleia. 

 O Professor e filosofo contemporâneo Mario Sergio Cortella diz (Citação Verbal) 

3que: “Modernizar o ensino não é tecnologiza-lo”. Estamos de acordo parcialmente com essa 

afirmação, sabemos que o que ele está querendo dizer com essa afirmativa é que modernizar o 

                                                
3 CORTELLA, Mario Sergio, 3º Congresso Rio de Educação. Rio de Janeiro. 2005. 
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ensino não é somente distribuir um tablet para cada aluno, ou fazer que todas as aulas sejam 

na frente de um computador, modernizar o ensino vai, além disso, significa buscar novas 

formas e metodologias de transmitir o conhecimento, tornar o aluno mais participativo e 

proativo no seu processo de aprendizado, criar métodos alternativos de ensino que aumentem 

a eficiência do ensino. 

 É exatamente nesse ponto que fica evidente o objetivo primordial desse trabalho que é 

o de conciliar a maior quantidade possível de recursos e teorias do ensino e da aprendizagem 

para a formulação e elaboração das aulas, pois de um lado nós temos diversos teóricos da 

educação propondo novas teorias e metodologias educacionais, mas ao mesmo tempo nós não 

podemos negligenciar a transformação tecnológica e a sua impactação na cabeça dos jovens, 

então por isso devemos aliar essas novas teorias com o novo cenário tecnológico 

contemporâneo a fim de tornar o processo de ensino o mais atrativo e produtivo possível.  

 Como exemplos de possíveis aplicações e utilizações reais das tecnologias da 

informação e comunicação (TIC’s) podemos citar: a utilização de imagens em projetores para 

representar objetos microscópicos reais como células, moléculas, pois até pouco tempo atrás 

essas transmissões eram feitas apenas por desenhos ou esquemas ilustrativos em livros ou 

dependendo do talento do docente até mesmo no quadro, mas essas representações não eram 

fiéis a realidade, pois eram apenas desenhos.  

 Outro exemplo é a utilização de filmes sobre um determinado conceito para ser 

debatido nas aulas de sociologia ou redação, ou sobre um determinado evento a ser discutido 

nas aulas de história, um documentário a ser utilizado nas aulas das disciplinas de ciências. 

Podemos utilizar animações e GIF’s para representar um determinado fenômeno 

ondulatório e até mesmo realizar simulações em programas, aplicativos ou sites específicos 

que recriam fenômenos físicos. Ou seja, podemos perceber que hoje em dia há várias formas 

de Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs) a serem utilizadas e cada uma delas 

possui um leque de opções e variedades para ser utilizadas de acordo com o objeto a ser 

tratado. 

 Essa importância de se tecnologizar o ensino é tratada na BNCC quando ela diz: 

“selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o 

processo de ensinar e aprender”. Vejamos a seguir algumas citações da BNCC que afirmam a 

importância do emprego da tecnologia em sala de aula. 

 

 
Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, 

significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano (incluindo as 

escolares) ao se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos e resolver problemas. (BRASIL, BNCC 2017, P 18). 
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As experiências das crianças em seu contexto familiar, social e cultural, suas 

memórias, seu pertencimento a um grupo e sua interação com as mais diversas 

tecnologias de informação e comunicação são fontes que estimulam sua curiosidade e 

a formulação de perguntas. 

O estímulo ao pensamento criativo, lógico e crítico, por meio da construção e do 

fortalecimento da capacidade de fazer perguntas e de avaliar respostas, de argumentar, 

de interagir com diversas produções culturais, de fazer uso de tecnologias de 

informação e comunicação, possibilita aos alunos ampliar sua compreensão de si 

mesmos, do mundo natural e social, das relações dos seres humanos entre si e com a 

natureza. (BNCC 2017, P 54). 

 

Há que se considerar, ainda, que a cultura digital tem Promovido mudanças sociais 

significativas nas sociedades contemporâneas. Em decorrência do avanço e da 

multiplicação das tecnologias de informação e comunicação e do crescente acesso a 

elas pela maior disponibilidade de computadores, telefones celulares, tablets e afins, 

os estudantes estão dinamicamente inseridos nessa cultura, não somente como 

consumidores. Os jovens têm se engajado cada vez mais como protagonistas da 

cultura digital, envolvendo-se diretamente em novas formas de interação 

multimidiática e multimodal e de atuação social em rede, que se realizam de modo 

cada vez mais ágil. Por sua vez, essa cultura também apresenta forte apelo emocional 

e induz ao imediatismo de respostas e à efemeridade das informações, privilegiando  
análises superficiais e o uso de imagens e formas de expressão mais sintéticas, 

diferentes dos modos de dizer e argumentar característicos da vida escolar.  

Todo esse quadro impõe à escola desafios ao cumprimento do seu papel em relação à 

formação das novas gerações. É importante que a instituição escolar preserve seu 

compromisso de estimular a reflexão e a análise aprofundada e contribua para o 

desenvolvimento, no estudante, de uma atitude crítica em relação ao conteúdo e à 

multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais. Contudo, também é imprescindível que 

a escola compreenda e incorpore mais as novas linguagens e seus modos de 

funcionamento, desvendando possibilidades de comunicação (e também de 

manipulação), e que eduque para usos mais democráticos das tecnologias e para uma 

participação mais consciente na cultura digital. Ao aproveitar o potencial de 
comunicação do universo digital, a escola pode instituir novos modos de promover a 

aprendizagem, a interação e o compartilhamento de significados entre professores e 

estudantes (BNCC 2017, P 57) 

 

Analisar, criticamente, as relações entre mídia, sociedade e cultura, e os efeitos das 

novas tecnologias na cognição e na organização social. (BRASIL, BNCC 2017, P 

137). 

 

Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, 

inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e 

comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições particulares de produção, 
na prática de cada linguagem e nas suas articulações. (BRASIL, BNCC 2017, P 156). 

 

Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, jogos 

eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de 

criação artística. (BRASIL, BNCC 2017, P 161). 

 

Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais 

disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de 

conhecimento, validando estratégias e resultados. (BRASIL, BNCC 2017, P 223). 

 

Merece destaque o uso de tecnologias – como calculadoras, para avaliar e comparar 
resultados, e planilhas eletrônicas, que ajudam na construção de gráficos e nos 

cálculos das medidas de tendência central. A consulta a páginas de institutos de 

pesquisa – como a do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – pode 

oferecer contextos potencialmente ricos não apenas para aprender conceitos e 
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procedimentos estatísticos, mas também para utilizá-los com o intuito de compreender 

a realidade. (BRASIL, BNCC 2017, P 230). 

 

 

2.4.6.1 Conclusão 

 

Logo, tendo em vista o que aqui foi apresentado podemos concluir que a utilização de 

recursos tecnológicos na educação não é meramente um atrativo lúdico ou um diferencial 

comercial utilizado para atrair alunos. A tecnologização do ensino é uma necessidade real do 

mundo contemporâneo para equiparar o ambiente de ensino com a realidade do mundo onde o 

aluno está imerso e assim facilitar a comunicação entre educando e educador e 

consequentemente favorecer o processo de ensino e aprendizagem. 
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CAPÍTULO 3 – DESCRIÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 Como citado na Apresentação, esse produto educacional busca convergir em 

uma única aula, vários recursos metodológicos do ensino e da aprendizagem usados hoje em 

dia. Porém toda explicação, aprofundamento e fundamentação teórica sobre cada um dos 

recursos educacionais utilizados nesse produto educacional já foram feitos no capítulo 2 

(Fundamentação Teórica) dessa dissertação. Nesse capítulo trataremos apenas de exemplificar 

e demonstrar como esses recursos foram utilizados na elaboração desse produto. A 

apresentação e descrição completa do produto educacional pronto encontra-se no apêndice 2. 

 

 

3.1 APLICAÇÃO PRÁTICA  

 

Refere-se a uma aplicação real do assunto que está sendo estudado em algo prático, de 

fácil aplicação na realidade cotidiana, social e tecnológica do aluno. Os assuntos lecionados 

devem, sempre que possível, estar associados ao contexto social do mundo ou da comunidade 

específica em que o aluno está imerso, independente da dificuldade, complexidade, abstração 

ou qualquer outro fator limitador que o assunto possa apresentar para que isso aconteça.  

Porém sabemos que essa tarefa nem sempre é fácil, mas é importante que o docente 

tenha consciência dessa importância e tente vincular a teoria com a prática sempre que 

possível.  

 A aplicação em algo que justifique o porquê aquilo está sendo ensinado dá sentido e 

significado ao estudo, gera incentivo e desperta o interesse em aprender. Como consequência, 

obtemos uma potencial melhoria nos resultados do processo ensino aprendizagem. 

  Em nosso produto utilizamos os elementos a seguir como exemplos de aplicações 

práticas do assunto ministrado. 

 

Exemplos  

 

Ao trabalhar Lei de Ohm, sugere-se que o professor fale sobre assuntos relacionados 

que estejam presentes na nossa sociedade como: curto circuito, choque elétrico, consumo de 

aparelhos eletroeletrônicos (quais aparelhos consomem mais energia elétrica e quais 

consomem menos e porque), explicar porque uns aparelhos eletrônicos consomem mais 

energia do que outros. 
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Demonstrar que a expressão matemática da Primeira Lei de Ohm é utilizada para se 

calcular, por exemplo, os valores dos resistores que serão utilizados nos circuitos e projetos 

eletrônicos como amplificadores, televisores, computadores, etc.  

 

 

3.2 ATIVIDADE INVESTIGATIVA  

 

 É uma reflexão proposta na forma de questionamento, de modo que o estudante possa 

refletir acerca do problema proposto e, a partir desta reflexão, possa construir de forma 

protagonista seu conhecimento sobre o tema proposto, levando em conta, nesse momento seus 

conhecimentos prévios relacionados ao assunto para chegar a uma conclusão. 

 Esta situação problema pode ser proposta através de um vídeo, um experimento ou até 

mesmo através do questionamento direto. Escolhemos aqui que seja aplicada 

preferencialmente no início da aula para que abra o caminho para o processo de trabalho a ser 

construído junto ao tema proposto. 

 

Exemplos  

 

Consumo energético dos aparelhos domésticos4 

 

Começar a aula fazendo os seguintes questionamentos para a turma: 

1) Todos os aparelhos eletroeletrônicos consomem a mesma quantidade de energia 

elétrica? 

 

 Obtêm-se as respostas da turma, que geralmente coincide com a resposta esperada que 

é: “Não”. E aí especifica-se mais o questionamento e pergunta-se em seguida: 

 

2) Chuveiro elétrico consome a mesma quantidade de energia que um carregador de 

celular? 

 

                                                
4 Em nossa abordagem falaremos sobre o consumo de energia elétrica devido exclusivamente a intensidade da 

corrente elétrica, pois o conceito de potência elétrica ainda não foi ministrado. Então utilizaremos como 

estratégia de ensino iniciar a abordagem de consumo de energia elétrica na aula sobre Lei de Ohm e conclui-la 

na aula sobre potência elétrica. Ou seja, utilizaremos a contextualização do consumo de energia elétrica como 

ponte entre Lei de Ohm e Potência Elétrica.  
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 Obtêm-se novamente as respostas dos alunos, que geralmente coincidem novamente 

com a resposta esperada que também é: Não. E aí pergunta-se: 

 

3) Qual dos dois aparelhos consome mais energia elétrica, o chuveiro ou o carregador 

de celular? 

  

 Obtêm-se novamente as respostas dos alunos, que novamente coincidem com a 

resposta esperada que é Chuveiro Elétrico. E finalmente após chegarem ao consenso de que o 

chuveiro consome mais energia entra-se no debate principal que é o porquê dessa diferença de 

consumo e pergunta-se: Por que será que o chuveiro consome mais do que o carregador? 

 

Tensão 

 

 Uma sequência investigativa alternativa seria a sequência a seguir, que inclusive pode 

vir acompanhada de uma prática. 

 

 1) O que será que acontece se ligarmos uma lâmpada incandescente de 12V e 5W em 

uma pilha comum de 1,5 V? 

 

 Obtêm-se as respostas dos alunos. Seria interessante que se ligasse a pilha à lâmpada e 

se verificasse o que ocorre.   

 

 2) Em seguida, pergunta-se o que acontece se ligarmos duas pilhas à lâmpada?  

  

 Obtêm-se as respostas dos alunos e o professor liga as duas pilhas à lâmpada e 

constata junto com a turma o ocorrido. 

 

 3) Se ligarmos várias pilhas, será que conseguiremos acender a lâmpada?  

 

 Obtemos as respostas da turma e damos prosseguimento a sequência. 

 

 4) Como devemos ligar as pilhas, em série ou paralelo? 

 

 5)  Quantas pilhas seriam necessárias para acender normalmente a lâmpada? 



68 

 

 

 Por fim ligamos as 8 pilhas de 1,5 V em serie e demonstramos o que acontece. 

 

6) A partir daí faz-se a discursão sob qual a grandeza (tensão, resistência e corrente) 

que causou a mudança das outras. 

 

 

3.3 AVALIAÇÃO FORMATIVA 

 

É uma resposta ou um retorno que o professor deve ter do aluno e da turma para que 

ele possa analisar imediatamente como a sua aula está sendo absorvida pela classe. Essa 

interação é importante para que ele possa direcionar o rumo da sua aula, ou seja, saber se ele 

deve manter o ritmo e a estratégia de ensino planejados previamente ou se ele deve modificá-

las. 

 Além de avaliar esse retorno serve também para trazer de novo ao foco a atenção dos 

alunos que se dispersaram ao longo da aula, pois é natural que, ao assistirmos uma aula, 

palestra ou algo do gênero a nossa atenção se desvie um pouco em alguns momentos, porém 

há pessoas e especialmente os jovens de hoje, em que esses desvios são muito frequentes e o 

tempo para retornarem a atenção para seu foco é relativamente longo. Ao retornarem sua 

atenção para a aula a explicação já está em um nível mais adiantado e, como consequência, o 

aluno perdeu a essência da explicação e a partir daí não consegue mais acompanhar o que está 

sendo apresentado. 

 Então ao fazermos uma pergunta trazemos a atenção de volta daquele aluno que está 

disperso. 

Outra situação peculiar que pode acontecer, é o aluno achar que está compreendendo 

e, quando o professor lança um questionamento o aluno responde com convicção. Porém a 

resposta se apresenta incorreta. Particularmente ao longo da minha prática profissional pude 

perceber essa situação diversas vezes.  

 Esse retorno pode ser obtido facilmente através de perguntas bem simples, exercícios 

ou até mesmo experimentos, pois, como foi dito, o objetivo é apenas ver se os alunos estão 

acompanhando. 
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Exemplos:  

 

Perguntar qual a intensidade da corrente em um circuito simples composto apenas por um 

resistor de 5 Ω e por uma fonte de 10V. 

 

Pedir que a turma informe o sentido da corrente em um determinado circuito. 

 

Antecipar a segunda lei de Ohm e perguntar por que alguns corpos têm resistência diferente 

de outros. 

 

Pedir que a turma realize um cálculo qualquer.  

 

 

3.4 EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

O ensino da história do conceito não deve se limitar meramente a descrição de fatos e 

acontecimentos, mas sim ao processo de evolução histórico do conceito, seu impacto social e 

se possível, o contexto social e científico contemporâneos relacionados.  

  

 Exemplos:  

 

Evolução do conceito de corrente elétrica desde os gregos (fogo sútil) até a divulgação e 

comercialização da lâmpada por Thomas Edson (e comentar que na verdade não foi ele que a 

inventou). 

 

Descrever, ilustrar e realizar o experimento que Ohm realizou para postular a Lei que leva seu 

nome. 

  

A figura 4, que está a baixo, corresponde a uma pintura de Ohm, ele foi o primeiro a 

definir o conceito de Resistência Elétrica. Seus trabalhos foram baseados nos estudos de 

transmissão do calor feitos por Fourier. (Jean-Baptiste Joseph Fourier Auxerre, 21 de março 

de 1768 — Paris, 16 de maio de 1830). Para ele, a corrente elétrica era análoga à vazão de um 

líquido e a diferença de potencial a uma diferença de nível do fluido. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Auxerre
https://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1768
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1830
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Fig.4 

Georg Simon Ohm (Alemanha, 1789 – 1854). 

Fonte <http://www.fenbilgini.net/bilim_insanlari2.html> 

  

Sua primeira experiência reconhecida foi a de submeter um material condutor a 

diferentes potencias elétricos e a partir desse experimento constatou que a intensidade da 

corrente elétrica (I) que circulava pelo circuito dependia diretamente da intensidade do 

potencial elétrico aplicado sobre ele (V) e depende inversamente do valor da resistência 

elétrica total do circuito (R). Este é o enunciado da sua primeira Lei, que inclusive leva seu 

nome (A Lei de Ohm). 

 

I = V / R 

 

Onde: 

I – Intensidade de Corrente 

v – Tensão Elétrica 

R – Resistência Elétrica 

 

Originalmente essa lei foi escrita por Ohm da Seguinte maneira:  

 

http://www.fenbilgini.net/bilim_insanlari2.html
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“A magnitude da corrente num circuito galvânico é diretamente proporcional à soma de 

todas as tensões [potenciais] e, indiretamente proporcional ao comprimento reduzido (por 

“reduzido” ele quis dizer as resistências apropriadas de todas as partes do circuito) total do 

circuito”.  (wikipedia. Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Georg_Simon_Ohm> 

Acesso em: 06 de Setembro de 2018. 

 

 Na época Ohm equacionou originalmente sua primeira lei como: 

 

S = A / L 

Onde 

S – Intensidade de corrente elétrica 

A – Tensão  

L – Resistência Elétrica 

 

 Que viria a se tornar mais tarde: 

 

V = R. I 

 

 

3.5 INTERDISCIPLINARIDADE  

 

É o dialogo ou relação do assunto que está sendo abordado em uma disciplina com sua 

respectiva aplicação em outra disciplina, mantendo a identidade de ambas. A 

interdisciplinaridade dá uma visão mais abrangente sobre o tema, interliga conhecimentos, 

mostra aplicações e a importância daquele tema. 

 

Exemplo:  

 

Interdisciplinaridade entre Física e Matemática através da Lei de Ohm e da função afim, cuja 

representação gráfica é um segmento de reta como mostrado na figura 5.  

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Georg_Simon_Ohm
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Fig.5 

Gráfico da equação da Lei Ohm 

Elaborado por Vinícius Lopes 

 

Este é o gráfico de um segmento de reta, logo podemos relacionar a tensão com a 

expressão algébrica de uma função afim.  

 

 

 

 

Onde: 

y - é a grandeza associada ao eixo das ordenadas (eixo vertical), no nosso caso será a tensão,  

x - É a grandeza associada ao eixo das abscissas (eixo horizontal), no nosso caso será a 

corrente,  

a - é a constante chamada de coeficiente angular da reta e expressa a sua inclinação. No caso, 

aqui será a resistência R. 

b – é uma outra constante, que é chamada de coeficiente linear da treta. No caso aqui, é nulo e 

a reta passa pela origem.  Nesse caso o professor trabalha junto com a turma a relação 

entre as variáveis matemáticas utilizadas na equação da reta e as variáveis da Lei de Ohm, 

pedindo para que a turma relacione e identifique as variáveis matemáticas com as suas 

respectivas correspondentes físicas. E pede que a turma informe quais as mudanças que 

ocorrerão no gráfico se aumentarmos e diminuirmos a resistência (coeficiente angular da 

equação da reta). 

 

 

V 

 i 

y = a.x + b, 
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3.6 LEITURA PRÉVIA (JUST TIME TEACH) 

 

É a leitura de texto sobre os conceitos que serão trabalhados em aula. Esse texto pode 

ser um artigo, uma reportagem, o próprio material didático da instituição ou até mesmo um 

vídeo. Esse material não precisa ser muito técnico ou aprofundado, ao contrário deve ser de 

fácil compreensão, pois teoricamente essa será a primeira vez em que o aluno estará tendo 

contato com aquele conteúdo e a sua explicação e aprofundamento propriamente dito será 

feito em sala de aula junto com o professor e o resto da turma.  

Esta leitura facilita o processo de ensino e aprendizagem porque o aluno já chegará 

para a sala de aula com uma base mínima do assunto, que apesar de ser pouca, mas ainda é 

mais do que se ele tivesse ido para a aula sem conhecimento algum do tema. 

Aqui o professor deve ter a cautela de analisar se o uso dessa leitura prévia não irá 

prejudicar de alguma forma algum outro objetivo de sua aula. Como por exemplo, se o 

professor desejar identificar os conhecimentos prévios dos alunos essa leitura prévia não será 

adequada, pois irá fornecer novos conhecimentos para o aluno que irão fornecer uma 

avaliação incorreta para o professor a cerca dos reais conhecimentos prévios que o aluno 

tinha.  

 Para contornar isso o professor tem basicamente três opções: 

 

Primeira Opção - Aplicar o questionário de avaliação e identificação de conhecimentos 

prévios antes de disponibilizar a leitura. Essa seria uma excelente solução, pois o professor 

teria tempo hábil suficiente para estruturar sua aula e sua estratégia de ensino sobre os 

conhecimentos prévios obtidos dos alunos. 

 

Segunda Opção – Selecionar um texto que forneça novos conhecimentos, porém que esses 

novos conhecimentos não influenciem os conhecimentos prévios que o professor gostaria de 

avaliar e identificar no aluno.  

 

Terceira Opção – Com a prática e vivência docente que o tempo fornece, conseguimos 

perceber que os conhecimentos prévios são recorrentes, principalmente se conseguimos 

classificar bem as variáveis envolvidas como: idade, serie, tipo de escola (publica ou privada), 

desempenho dos alunos em avaliações de larga escala, realidade socioeconômica dos alunos, 

etc.  
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A prática mostra que se mantivermos o mesmo perfil de público os conhecimentos 

prévios repetem-se ano após ano, deixando-nos assim uma grande chance de acerto, caso se 

opte por presumir os conhecimentos prévios por amostragem dos anos anteriores. Daí, não 

haverá problema algum quanto o uso da leitura prévia e o professor também já terá sua 

estratégia de ensino previamente traçada.  

 

Exemplos:  

  

Reportagens sobre consumo de aparelhos eletrodomésticos disponível em:5 

 

http://www.bbc.com/portuguese/curiosidades/2016/04/160428_aparelhos_consumo_eletricida

de_fn. Acesso em 16/09/2018. 

 

Sete aparelhos elétricos com consumo surpreendente de eletricidade – e como reduzi-lo 

 

 

 

 

Algumas residências hoje em dia se parecem mais com um cybercafé com tablets, 

laptops, smartphones (um ou mais para cada membro da família) e videogames 

espalhados pelos vários cômodos. 

 

                                                
5 Por via de regra a Lei de Ohm é ministrada antes de potência no planejamento do ensino médio, porém para 

esse texto particularmente é necessário um conhecimento mínimo sobre o assunto, por isso sugere-se ao 

professor dar uma breve explicação sobre potência enfatizando que esse assunto será trabalhado detalhadamente 

mais adiante. 

http://www.bbc.com/portuguese/curiosidades/2016/04/160428_aparelhos_consumo_eletricidade_fn
http://www.bbc.com/portuguese/curiosidades/2016/04/160428_aparelhos_consumo_eletricidade_fn
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Estes aparelhos às vezes competem pelas tomadas junto com os eletrodomésticos mais 

tradicionais como máquinas de lavar, geladeiras etc. 

E, como não podemos "enxergar" a eletricidade, não conseguimos imaginar o quanto está 

sendo consumido por todos estes aparelhos. 

Algumas organizações, como o Centro para Energia Sustentável da Grã-Bretanha, oferecem 

algumas estimativas do gasto dos aparelhos mais comuns, apesar de poder haver variações 

significativas dependendo do tamanho e modelos. 

A BBC Mundo, serviço em espanhol da BBC, pegou a média de consumo e converteu essas 

estimativas no equivalente ao consumo de lâmpadas mais comuns, as de 60 W, como uma 

forma de tentar "visualizar" o consumo. 

Claro que estes são apenas dados de referência. Mas, mesmo assim, enquanto é possível ver 

os mais famosos entre os aparelhos que gastam demais, alguns deles são surpreendentes pelo 

baixo consumo. 

 

 Televisão (LCD, de 125 a 200 W) - 2,7 lâmpadas 

 Torradeira (de 800 a 1.500 W) - 19 lâmpadas 

 Videogame (de 45 a 190 W) - 2 lâmpadas 

 Secador de cabelos (1.000 W) - 16 lâmpadas 

 Chuveiro Elétrico (de 7.000 a 10.500 W) - 145 lâmpadas 

 Laptop (de 20 a 50 W) - 0,58 lâmpada 

 Carregador de Smartphone (de 2,5 a 5 W) - 0,06 lâmpada 
 

Como economizar 

Veja abaixo alguns conselhos básicos para impedir que alguns destes aparelhos aumentam 

demais a sua conta de eletricidade. 
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 Televisão 

Além do mais óbvio, desligar quando não está assistindo, a página sobre provedores de 

eletricidade da Grã-Bretanha uSwitch recomenda que o consumidor preste atenção na "idade" 

do televisor - quanto mais velho, menos eficiente - e também no modelo. 

"Uma (televisão) LCD de 32 polegadas eficiente usa a metade da eletricidade de uma TV de 

plasma de 42 polegadas", afirmou o site. 

 

 Torradeira 

O aparentemente elevado consumo elétrico da torradeira é compensado pelo fato de que ela é 

usada por poucos minutos ao dia. 

Por isso que a maioria dos conselhos tem a ver, em geral, com o uso apropriado do aparelho. 

De acordo com o uSwitch, o ato de cozinhar é responsável por em média 4% de consumo de 

gás e eletricidade em uma residência britânica. 

 

 Videogame 

Sites especializados afirmam que há duas grandes fontes de desperdício de eletricidade em 

uma casa: assistir a filmes com o aparelho de videogame e deixá-lo no modo stand by. 

Portanto é melhor evitar esses comportamentos. 

 

 Secador de cabelos e chuveiro elétrico 

Os secadores de cabelos estão entre os aparelhos que os especialistas consideram os maiores 

consumidores de energia e parece não haver uma solução fácil para diminuir o consumo. 

Os especialistas apenas aconselham as pessoas a deixar o cabelo secar naturalmente. Algo 

bem mais fácil de fazer durante o verão. 

 

 Chuveiro elétrico 

O chuveiro elétrico é sempre considerado um dos grandes vilões no gasto de energia, e o 

conselho é sempre diminuir o tempo do banho e evitar usar o aparelho no modo inverno o 

tempo todo. 
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Mas, segundo alguns especialistas, há um dado surpreendente: os chuveiros elétricos podem 

ser mais eficientes na economia de energia do que um aquecedor a gás. Mas, vale a mesma 

dica de antes, não demorar muito no banho. 

 

 Laptop 

Para o laptop o conselho também é simples: basta desligar quando não estiver em uso. 

"Se deixar ligado sem fazer nada, você usará quase tanta eletricidade como se estivesse 

analisando números ou acessando informações", informou o site uSwitch. 

 

 Carregador de telefone 

Os especialistas concordam que a tecnologia permitiu aumentar tanto a eficiência dos 

carregadores que praticamente qualquer medida de economia terá um impacto muito pequeno 

na conta de eletricidade. 

Mas quando a pequena economia de uma pessoa é somada com a de muitas, o impacto pode 

ser significativo. 

E, levando em conta que hoje em dia é muito rápido carregar um telefone, a recomendação é 

carregar o smartphone ao chegar do trabalho e retirá-lo da tomada assim que a bateria estiver 

com 100% de carga ou antes de dormir. Não deixe o celular carregando a noite inteira. 

 

 

A figura 6 a seguir explica sobre o selo ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) 

de consumo de energia elétrica disponível em:  

http://blog.moveissimonetti.com.br/entenda-mais-sobre-a-etiqueta-de-consumo-de-energia/ 

Acesso em 20 de Junho de 2018. 

http://blog.moveissimonetti.com.br/entenda-mais-sobre-a-etiqueta-de-consumo-de-energia/
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Fig. 6 

Selo PROCEL 

Fonte: http://blog.moveissimonetti.com.br/entenda-mais-sobre-a-etiqueta-de-consumo-de-energia/ 

 

 

3.7 MAPA CONCEITUAL 

 

Como já mencionado na seção 2.4.5, mapa conceitual é uma representação visual, 

estruturada e organizada da disciplina ou sobre um tema, voltada para relacionar conceitos 

através de recursos gráficos diversos. Possibilita também que o aluno visualize a estrutura do 

assunto, “encaixe” e relacione conteúdos. 

 

Exemplo:  

 

A figura 7 a seguir ilustra um exemplo de um possível Mapa conceitual de eletricidade 

 

http://blog.moveissimonetti.com.br/entenda-mais-sobre-a-etiqueta-de-consumo-de-energia/
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Fig. 7 

Mapa conceitual de eletricidade 

Elaborado por Vinícius Lopes 

 

 

3.8 PRÁTICA EXPERIMENTAL  

 

A física é uma ciência teórica e prática. Logo, é indispensável que, em seu ensino, haja 

também práticas experimentais que o aluno possa realizar, a fim de conciliar esses dois 

aspectos dessa ciência. O ideal é que as práticas sejam investigativas, realizadas por pequenos 

grupos e de preferência que haja alguém para auxiliar o professor nessa atividade. Porém, 

como sabemos, estas condições são difíceis de serem obtidas na grande maioria das escolas 

brasileiras, então, essa prática pode ser realizada por vezes de forma demonstrativa, com a 

opção é que seja realizada somente pelo professor, sempre de forma dialógica, trabalhando 

simultaneamente os conceitos com os alunos e indagando-os a respeito do que se é esperado 
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em cada situação que será realizada. Porém, muitas vezes, o trabalho com materiais de baixo 

custo permite atividades que envolvem o manuseio dos alunos. No caso de realmente não 

haver condições para realizar essas práticas, pode-se utilizar vídeos que ilustrem o 

experimento.  

 

Exemplos: 

 

 Aqui descreveremos muito brevemente um exemplo de prática experimental que pode 

ser utilizada para essa aula. O roteiro experimental completo, com toda descrição do 

experimento encontra-se no Apêndice 1. 

 

 Nesse experimento, ligaremos inicialmente uma lâmpada de 12V e 5W a uma única 

pilha de 1,5V e junto com a turma analisaremos o que aconteceu. 

 Em seguida acrescentaremos mais uma pilha de 1,5V em serie com a anterior e 

novamente analisaremos o que aconteceu. 

 Depois ligaremos mais duas pilhas em serie com as duas primeiras, totalizando agora 4 

pilhas e 6V. 

 Por último ligaremos 8 pilhas de 1,5V em serie totalizando os 12V nominais da 

lâmpada  

 

Exemplificação prática da Lei de Ohm utilizando bateria, LED e resistores. 

 

 Nesse experimento, ligaremos em serie uma bateria de 9V, um LED e um resistor de 

470 Ω, nesta configuração o  LED irá acender normalmente e iremos observar isso junto com 

a turma. 

Em seguida mantemos a mesma configuração do circuito, mas trocamos o resistor de 

470 Ω por um de 1K Ω e novamente analisamos com a turma os resultados visuais.  

Por último trocamos apenas o resistor de 1K Ω por um de 4,7K Ω e analisamos o que 

acontece. 
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3.9 RECURSOS MULTIMÍDIA  

 

Modernizar significa reestruturar, adaptar algo aos novos padrões e conceitos 

contemporâneos, o que não significa necessariamente ter que forçar o uso de tecnologia 

avançada. Podemos, por exemplo, modernizar o ensino com novas técnicas educacionais, 

novas maneiras de interagir com os alunos, sem ter que necessariamente utilizar ferramentas 

tecnológicas para isso. Porém, vivemos em uma sociedade tecnológica, em que a tecnologia 

está presente na vida da grande maioria das pessoas em diversas formas, e em diversos 

momentos e exerce grande fascínio sobre as pessoas, especialmente sobre os jovens. 

 A tecnologia avança rapidamente nos dias de hoje e espalha-se nas mais diversas áreas 

de conhecimento da humanidade, ao ponto de hoje ser muito difícil haver uma área de 

conhecimento em que a tecnologia não esteja presente. Ela está presente na saúde, na 

construção, nos transportes, etc. Mas, por incrível que pareça, uma das poucas áreas em que a 

tecnologia menos exerce seu papel, ainda é a educação. 

Estamos em pleno século XXI, já temos disponíveis quadro (lousa) interativo, 

podemos fazer vídeo conferência, temos vários recursos experimentais para aulas práticas de 

disciplinas cientificas como física, química e biologia, mas as nossas aulas continuam 

contando quase que única e exclusivamente com quadro (lousa) como único recurso. 

 Ou seja, vivemos uma grande contradição no ensino. Vivemos no século XXI, porém 

nossa forma de ensino ainda é muito atrasada e ainda não aderiu à tecnologia que está 

presente em quase tudo. Então, por tudo isso que foi exposto, julgamos vital o ingresso da 

tecnologia na educação contemporânea. Mas, vale reforçar que não é necessário o uso dos 

recursos mais caros e sofisticados como quadro (lousa) interativo. Recursos simples já fazem 

bastante diferença.  

Um Data Show (Projetor) em cada sala de aula com quadro branco já seria um avanço 

significativo, pois há uma infinidade de possibilidades que poderíamos explorar com o uso 

dessa combinação em sala de aula. 

Na física, por exemplo, podemos utilizar imagens para ilustrar um fenômeno, gifs, 

vídeos e até mesmo simulações. Normalmente, esses recursos despertam mais interesse nos 

alunos.  
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Exemplo 

 

Simulação computacional que ilustra a movimentação dos elétrons no condutor formando a 

corrente elétrica e a variação desta de acordo com a tensão ou com a resistência. Claro que se 

deve ter todo o cuidado, nesses casos, para deixar claro que são modelos, e não o espelho da 

realidade, mas é esse o modelo de ensino do átomo adotado pelos colégios e livros do ensino 

médio. 

 

Disponível em: <https://scratch.mit.edu/projects/117007241/>. Acesso em: 16/09/2018. 

 

 

3.10 SUBSUNÇOR  

 

 É o conhecimento prévio que o aluno traz consigo relevante aquele assunto que será 

abordado e que deve ser explorado, a fim de construir o conhecimento daquele tema sobre 

esses conhecimentos prévios. 

 O levantamento desses subsunçores é feito classicamente de duas formas. A primeira é 

através de um questionário e a outra é lançando uma palavra chave para a turma e montar 

simultaneamente com eles um mapa mental no quadro com as informações obtidas. 

Quando questionados sobre corrente elétrica os alunos costumam não apresentar 

muitas respostas, geralmente eles tendem a permanecer calados sem saber o que responder, 

mas quando questionados sobre eletricidade os alunos falam sobre choque elétrico, aparelhos 

eletroeletrônicos, energia elétrica, ou seja, pode-se notar que para os alunos a corrente elétrica 

se confunde com o conceito de eletricidade. 

 

Exemplo: Questionário utilizado para extração de subsunçores para este produto 

 

1) Desenhe o modelo que lhe vem à mente do que é um átomo, identificando nele cada um 

dos elementos que o compõem, informando também a polaridade elétrica (carga elétrica) de 

cada um deles (positiva, negativa ou neutra). 

2) O que você entende por Eletricidade? 

4) Cite três exemplos de materiais que você imagina serem bons condutores elétricos. 

5) Cite três exemplos de materiais que você imagina serem bons isolantes elétricos. 

https://scratch.mit.edu/projects/117007241/
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6) Todos os aparelhos eletroeletrônicos consomem a mesma quantidade de energia elétrica? 

Justifique sua resposta. 

 

 Para a primeira pergunta espera-se que o aluno reproduza a representação clássica 

planetária do modelo atômico, pois apesar de este não representar fielmente a realidade da 

matéria, é este o modelo que ainda é adotado nas escolas e livros do ensino médio como: 

BONJORNO (2001), CALÇADA e SAMPAIO (1998), GUSSOW (1985), MAXIMO e 

ALVARENGA (2006), NEWTON, GUALTER e HELOU, (2012), ROBORTELLA (1985), 

RAMALHO (2007) 

 

 

3.11 CONSTRUTIVISMO 

 

É uma teoria do ensino e aprendizagem em que o conhecimento deve ser construído de 

forma gradual pelo aluno a partir dos conhecimentos prévios e do nível de desenvolvimento 

cognitivo que possui em um certo momento. Nesse processo o aluno tem uma postura ativa 

em relação ao seu próprio aprendizado.  

 

Exemplo:  

 

A atividade investigativa mencionada anteriormente no item 3.2 é uma metodologia 

construtivista. 

 

 

3.12 CURIOSIDADE 

 

Aqui esse termo é utilizado como uma contextualização mais significativa, que busque 

exercer mais fascínio e interesse sobre o aluno. Algo relacionado a um fato ou acontecimento 

marcante, que tenha repercutido na mídia ou que seja de interesse do aluno. 
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Exemplos:  

 

Interpretar o significado das placas de: Perigo, alta tensão, destacando que o que é prejudicial 

ao organismo humano não é a tensão e sim a intensidade da corrente. A figura 8 a seguir 

ilustra uma placa de perigo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 

Placa de Perigo, alta tensão 

Fonte <https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-890157800-placa-perigo-alta-tenso-p-25x15cm-

_JM?quantity=1> 

 

Explicar o funcionamento do desfibrilador (aparelho médico que gera uma tensão 

relativamente alta tensão e é utilizada para induzir a contração do coração no caso de uma 

parada cardíaca), que apesar de possuir uma alta tensão fornece uma corrente baixa. 

 

Explicar o que é curto circuito. 

 

 

3.13 INTRODUÇÃO AO TEMA 

 

É uma breve apresentação do conteúdo que será ministrado, antes do início da aula 

propriamente dita, uma espécie de mini resumo antecipado, para facilitar a compreensão do 

aluno e fazer com que ele possa criar expectativas e formulações a respeito do assunto.  

É igualmente aconselhável que, ao término de cada aula, seja comentado o que será 

visto na próxima, preferencialmente informando algumas das aplicações desse novo assunto e 

deixando outras para a aula seguinte. 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-890157800-placa-perigo-alta-tenso-p-25x15cm-_JM?quantity=1
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-890157800-placa-perigo-alta-tenso-p-25x15cm-_JM?quantity=1
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Exemplos:  

 

Antes de iniciar a aula, informar que o conteúdo permitirá compreender por que alguns 

aparelhos eletroeletrônicos consomem mais energia do que outros.  

 

Informar que os alunos serão capazes em breve de compreender o que é choque elétrico, por 

que ele ocorre e quais os reais danos que ele pode causar ao ser humano. 

 

Informar que o conteúdo da aula permitirá que eles façam os cálculos que os projetistas fazem 

para determinar os valores dos resistores que serão utilizados em aparelhos eletrônicos. 

 

 

3.14 MAPA MENTAL 

 

É a associação de palavras conceitos e ideias relacionadas a um conceito ou palavra 

chave principal sobre o tema da aula. Nele, o professor lança uma palavra chave sobre o tema 

e pede para que os alunos digam palavras e ideias que eles sabem a respeito dessa palavra. Em 

seguida, o professor vai associando essas palavras, formando uma espécie de mapa 

semelhante a um organograma. A figura 9 representa um modelo de um mapa mental sobre 

eletricidade. 

 

Exemplo: 

 

 

Fig. 9 

Exemplo de mapa mental de eletricidade 

Elaborado por Vinícius Lopes 
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DE RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

 

 A fim de obter conhecimentos prévios, comprovar a aplicação do produto educacional 

e principalmente a fim de avaliá-lo elaboramos três questionários para serem aplicados e 

respondidos pelos alunos, cada um deles com seu propósito especifico, mas todos convergem 

em avaliar o sucesso do processo como um todo. 

 Nesse capítulo iremos analisar e comentar os resultados obtidos através desses 

questionários para verificar se eles satisfazem as expectativas geradas. 

 Esses questionários foram aplicados em uma turma de terceiro ano do ensino médio 

composta por 14 alunos, dos quais apenas 9 estavam presentes no dia da avaliação, de uma 

escola da rede de privada na unidade localizada em Santa Cruz, Rio de Janeiro. 

 A figura 10 a seguir ilustra uma foto dos questionários aplicados antes do início da 

explicação: 

 

 

Fig. 10 

Foto dos questionários de avaliação de perfil de entrada.  

Fonte: Vinícius Lopes 
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A figura 11 a seguir ilustra uma foto dos questionários de avaliação da aula, aplicado após a 

realização da aula: 

 

 

Fig. 11 

Foto dos questionários de avaliação da aula.  

Fonte: Vinícius Lopes 

 

 

PRIMEIRO QUESTIONÁRIO - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE PERFIL DE 

ENTRADA 

 

 O primeiro questionário foi chamado de: Questionário de Avaliação de Perfil de 

Entrada e tem por finalidade identificar conhecimentos prévios trazidos pelos alunos e obter 

respostas e conhecimentos básicos sobre o tema que serão comparados com as respostas que 

serão dadas novamente a essas mesmas perguntas feitas em um novo questionário ao fim da 

aula a fim de tentar avaliar o aprendizado decorrente desse produto. 

 

As perguntas que compõem esse questionário são as seguintes: 

 

1) Desenhe o modelo que lhe vem à mente do que é um átomo, identificando nele cada um 

dos elementos que o compõem, informando também a polaridade elétrica (carga elétrica) de 

cada um deles (positiva, negativa ou neutra). 
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2) O que você entende por Eletricidade? 

 

3) Cite três exemplos de materiais que você imagina serem bons condutores elétricos.  

 

4) Cite três exemplos de materiais que você imagina serem bons isolantes elétricos. 

 

5) Todos os aparelhos eletroeletrônicos consomem a mesma quantidade de energia elétrica? 

Justifique sua resposta.  

 

A primeira pergunta foi elaborada porque compreendemos que toda a eletrodinâmica 

está fundamentada na movimentação dos elétrons e por isso é essencial que o aluno tenha a 

plena compreensão de que o conceito de elétron varia conforme o modelo e que é necessário 

desconstruir qualquer relação do “modelo planetário” do átomo, com a visão moderna da 

estrutura atômica e das cargas envolvidas.  

O desenho que é esperado nessa pergunta é o desenho do atômico clássico do modelo 

planetário. Aproveitaremos para informar que se questione esse modelo, e que os livros de 

física mais sérios informam que ele é apenas um modelo, adotado com fins didáticos, fora de 

escala e sem correlação com o entendimento atual do átomo.  

Na segunda pergunta gostaríamos de saber sobre a corrente elétrica, porém com 

aplicação desse questionário ao longo dos anos pudemos notar que o termo corrente elétrica 

não é um termo conhecido do aluno, assim como também não é da população em geral. 

Demo-nos conta de que o senso comum refere-se erroneamente a corrente elétrica como 

eletricidade.  

Como exemplos desse equívoco temos frases como: “A lâmpada esta acessa porque 

tem eletricidade” ou “A eletricidade dá choque”. Então achamos por bem usar o termo 

eletricidade no lugar de corrente elétrica a fim de manter o diálogo e possibilitar a extração 

dos dados necessários. Deixamos claro que obviamente no decorrer da aula esse equívoco 

será esclarecido. 

As questões 3 e 4 são mais intuitivas e naturais, boa parte da população consegue 

exemplificar sem dificuldades essas questões. O objetivo dessas questões é levantar a 

indagação do porquê dessa diferença de comportamento entre as substâncias químicas e assim 

explicar a resistência elétrica 
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E a pergunta cinco é a pergunta chave da nossa sequência investigativa, ela que vai 

relacionar as três principais grandezas elétricas usadas na eletrodinâmica (tensão, resistência e 

intensidade de corrente) utilizando a Lei de Ohm. 

 

Análise da Primeira Questão: Desenhe o modelo que lhe vem à mente do que é um átomo, 

identificando nele cada um dos elementos que o compõem, informando também a polaridade 

elétrica (carga elétrica) de cada um deles (positiva, negativa ou neutra). 

 

 

Graf. 1 

Percentuais de atividades corretamente realizadas pelos alunos. 

Elaborado por Vinícius Lopes 

 

O gráfico 1 acima ilustra a porcentagem de tarefas corretamente realizadas pelos 

alunos. Nele podemos observar que como era de se esperar a grande maioria dos alunos 

(90,9%) desenhou o átomo segundo o modelo planetário, conforme ensinado no ensino 

fundamental, apenas um realizou um desenhou semelhante a um imã indicando o campo 

magnético que sai de um polo e entra em outro. Quase metade da turma (45,4%) além de 

desenhar o modelo planetário também desenhou e identificou as partículas como pedido no 

enunciado da questão. Nenhum aluno que desenhou as partículas e atribui carga a elas errou e 

apenas 36,3% dos alunos desenharam o modelo planetário, identificou as partículas e 

atribuíram corretamente as cargas às respectivas partículas. 
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Devido à notoriedade do assunto, supomos que tenha sido por esquecimento ou falta 

de atenção. 

 

Análise da Segunda Questão: O que você entende por eletricidade? 

 

 

Graf. 2 

Porcentagem das respostas condizentes com a realidade 

Elaborado por Vinícius Lopes 

 

 O gráfico 2 acima mostra que nessa questão cerca de 64% apresentaram respostas 

condizentes, satisfatórias, aceitáveis ou próximas à definição correta, tais como: quantidade 

de carga que percorre um espaço em um intervalo de tempo. E 36% apresentaram respostas 

bem distantes da aceitáveis ou que não tinham vínculo nenhum com a realidade ou até mesmo 

tinham seus fundamentos, mas estavam muito incompletas, tais como: “energia em 

movimento”, “conjunto de fenômenos que possuem fluxo” e “presença de cargas elétricas”. 
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Análise da Terceira Questão: Cite três exemplos de materiais que você imagina serem bons 

condutores elétricos  

 

 

Graf. 3 

Gráfico de identificação de materiais condutores 

Elaborado por Vinícius Lopes 

 

 Como previsto todos responderam algum tipo de metal e 21% responderam água 

também, como exemplo de bom condutor. 

 

 Acho pertinente mencionar aqui que alguns alunos destacaram o fato de que a água 

para ser condutora deve possuir sais minerais, como a figura 12 a seguir: 

 

 

Fig. 12 
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Análise da Quarta Questão: Cite três exemplos de materiais que você imagina serem bons 

isolantes elétricos. 

 

 

Graf. 4 

Identificação de materiais isolantes 

Elaborado por Vinícius Lopes 

 

Nesse caso todos citaram bons exemplos de materiais isolantes como pode ser visto no gráfico 

4 acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

Análise da Quinta Questão: Todos os aparelhos eletroeletrônicos consomem a mesma 

quantidade de energia elétrica? Justifique sua resposta. 

 

 

Graf. 5 

Gráfico de identificação das causas dos diferentes consumos de energia elétrica dos aparelhos elétricos 

Elaborado por Vinícius Lopes 

 

 

 O gráfico 5 mostra as causas do diferente consumo de energia elétrica apontados pelos 

alunos. Nele podemos ver que 36 % da turma afirmou que a diferença de consumo se dá 

devido a diferença das resistências dos aparelhos, 18 % utilizaram o termo capacidade para se 

referir a essa diferença, 27 % relacionaram a potencia ou energia, 9% devido a dissipação por 

efeito Joule e outros 9% apresentaram respostas bem divergentes da realidade. 
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SEGUNDO QUESTIONÁRIO - QUESTIONÁRIO CONCLUSIVO 

 

O segundo questionário foi chamado de questionário conclusivo e serve para verificar 

o aprendizado, receptividade e eficiência da aula. Para isso utilizamos questões próprias que 

só poderiam ser utilizadas ao final da aula como os cálculos, mas também utilizamos questões 

que foram feitas antes da aula no questionário de Avaliação de Perfil de Entrada, a fim de 

compararmos as respostas antes e depois da aplicação do produto.  

 Este questionário encontra-se no apêndice 3 - Questionários 

 

 As perguntas 1 e 4 são as perguntas comparativas, na qual iremos comparar as 

respostas antes e depois da aplicação do produto 

 A pergunta 2 é uma pergunta intermediária, pois no primeiro questionário pedimos 

apenas que os alunos exemplificassem bons condutores, porém ainda antes do início da 

aplicação do produto esperamos que eles sejam capazes de associar que de uma forma geral 

os metais são bons condutores. 

 E as demais questões são extremamente dependentes do tema da aula que é a equação 

da Lei de Ohm.  

 

Análise da Primeira Questão: O que você entende por Corrente Elétrica? 

 Após a aula 81% dos alunos responderam de maneira totalmente correta ou satisfatória 

a essa questão, contra 63 % antes da aplicação, tivemos uma quantidade bem satisfatória de 

acertos, porém também tivemos uma quantidade relativamente alta de erros (19%) para algo 

que foi o centro da aula que acabou de ser ministrada. Mas mesmo assim obtivemos um 

aumento das respostas corretas. 

 

Análise da Segunda Questão: Por que os metais são, em geral, bons condutores elétricos? 

 Para essa questão 100% dos alunos responderam satisfatoriamente, informando que 

era devido a resistência dos condutores serem baixa.  

 

Análise da Terceira Questão: O que é necessário acontecer em um circuito para que surja 

corrente elétrica? 

 Nesse caso todos responderam de maneira bem satisfatória à pergunta, informando que 

é necessário basicamente uma tensão ou diferença de potencial aplicado sobre um condutor, a 
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única resposta que fugiu desse padrão foi um aluno que respondeu simplesmente: “Cargas”. 

Todos os outros deram explicações mais completas e tecnicamente corretas.  

 

Análise da Quarta Questão: Os aparelhos eletroeletrônicos consomem quantidades 

diferentes de energia elétrica. Por que você acha que isso ocorre? 

 Nessa questão 9% da turma deixaram a questão em branco, 9% responderam que cada 

aparelho consome uma Potencia diferente, 9% responderam de maneira bem equivocada, 

informando que necessitam de tensões diferentes e a grande maioria (72%) respondeu 

corretamente que é devido à diferença de resistência interna. Um aumento de 36% para 72% 

das respostas corretas.  

 

Conclusão: Podemos perceber através da análise das respostas que em todas as questões 

comparativas entre o primeiro e o segundo questionário houve um aumento da quantidade de 

respostas certas ou pelo menos satisfatoriamente corretas, ultrapassando os 70%. Nas outras 

questões não comparativas (isto é, que não foram aplicadas no primeiro e no segundo 

questionários) também houve uma quantidade bem significativa de respostas corretas.  

 Já em relação às questões que envolvem contas, a grande maioria realizou 

corretamente as contas.  

Nesse aspecto, os erros cometidos pela turma foram: esquecimento das unidades de 

medida nas respostas e principalmente erros na hora de utilizar os prefixos métricos ou então 

não os utilizar. Para isso sugeri um estudo dirigido, lista de exercícios ou um trabalho em 

conjunto com o professor de matemática, se for possível. 
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TERCEIRO QUESTIONÁRIO - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

 

 E o terceiro e último questionário chamado de: Questionário de Avaliação da Aula, 

serve como o próprio nome sugere para avaliar a aula em si, sua dinâmica e se as expectativas 

com relação ao produto foram alcançadas satisfatoriamente ou não. 

 

 Este questionário encontra-se no Apêndice 3 - Questionários 

 

Análise da Primeira Questão: Quanto à aplicação dos assuntos abordados nessa aula em seu 

dia a dia, você os classificaria como: 

 

 

Graf. 6 

Gráfico de identificação da aplicação dos conceitos tratados em sala de aula no dia a dia 

Elaborado por Vinícius Lopes 

 

Esse talvez seja o resultado mais complexo de se analisar nesse terceiro questionário, 

pois apesar de o gráfico 6 mostrar que mais da metade da turma (63%) achar os assuntos 

presentes ou muito presentes, ainda tivemos mais de um terço da turma (36%) dizendo que os 

assuntos estavam razoavelmente ou raramente presentes. E esse segundo resultado que nos 

preocupou. 

 Porém através de conversas posteriores com alguns alunos eles me informaram que 

apesar de os assuntos abordados serem reais e realmente poderem acontecer na vida deles, 

eles não acontecem sempre como caso do choque elétrico, então isso justifica a resposta deles 

quanto a frequência de acontecimento dos assuntos e ao mesmo tempo não diminui o 

entusiasmo e satisfação deles com a aula conforme veremos nas próximas questões. 
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Análise da Segunda Questão: Quanto à metodologia de ensino utilizada nessa aula, você a 

classificaria como: 

 

 

Graf. 7 

Gráfico de avaliação da metodologia utilizada 

Elaborado por Vinícius Lopes 

 

 Esse resultado foi totalmente satisfatório, pois como podemos observar no gráfico 7 

tivemos somente respostas positivas. Ou seja, os alunos pareceram gostar da proposta de 

reunir diversos recursos do ensino em uma única aula.  
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Análise da Terceira Questão: Quanto à qualidade de recursos utilizados nessa aula (vídeos, 

experimentos, imagens, animações, etc), você classificaria a qualidade e o potencial de ajudar 

na construção de conhecimento como: 

 

 

Graf. 8 

Avaliação dos recursos utilizados 

Elaborado por Vinícius Lopes 

 

 Felizmente tivemos outro resultado bem positivo, pois como podemos ver no gráfico 8 

todos aprovaram os recursos que foram utilizados. 
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Análise da Quarta Questão: Quanto à quantidade de recursos utilizados nessa aula (vídeos, 

experimentos, imagens e animações), você classificaria como:  

 

 

 

Graf. 9 

Gráfico de avaliação da quantidade de recursos utilizados 

Elaborado por Vinícius Lopes 

 

Na questão 3, perguntamos sobre a qualidade de recursos e nessa estamos perguntando 

sobre a quantidade, apesar de quantidade e qualidade serem substancialmente diferentes elas 

estão associadas aos mesmos elementos nessa questão que são os recursos, por essa razão 

achamos que foi devido a isso que os resultados foram idênticos. 
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Análise da Quinta Questão: Quanto à qualidade da aula em seu conjunto. Você a 

classificaria como:  

De acordo com o gráfico 10 podemos perceber que obtivemos mais um resultado 

satisfatório em que 100% dos alunos aprovaram a aula. 

 

 

Graf. 10 

Gráfico de avaliação da qualidade da aula 

Elaborado por Vinícius Lopes 
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Análise da Sexta Questão: Quanto ao interesse que essa aula despertou em você. Você 

classificaria como:  

 

 

Graf. 11 

Gráfico de avaliação do nível de interesse despertado 

Elaborado por Vinícius Lopes 

 

Como podemos ver no gráfico 11 o resultado foi bem satisfatório também com 91% de 

aprovação, apesar dos quase 10% que consideraram regular. Porém, observando que são cinco 

conceitos, podemos entender que essa regular seria uma nota indiferente, talvez equivalente a 

uma nota 5 se fossemos quantificar os resultados, então mesmo assim esse resultado dessa 

questão continua sendo bem positivo. 
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Análise da Sétima Questão: Você gostaria que as próximas aulas fossem como essa? 

 

 

Graf. 12 

Gráfico de avaliação de satisfação com a aula 

Elaborado por Vinícius Lopes 

 

No gráfico 12 notamos que curiosamente um dos alunos não marcou nada, como todas 

as questões estavam bem nítidas, não acreditamos que tenha sido por não ter visto, talvez 

tenha sido uma forma dele disser que era indiferente, iremos acrescentar essa opção para 

próximas aplicações. 
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Análise da Oitava Questão: O que mais lhe chamou a atenção nessa aula? 

 

 

Graf. 13 

Gráfico de avaliação de interesse despertado por recurso 

Elaborado por Vinícius Lopes 

 

 O gráfico 13 indica qual o recurso que mais interessou ao aluno. Essa questão é 

discursiva, então assim como fizemos com as questões dos outros questionários 

categorizamos e agrupamos os resultados. As respostas foram então as apresentadas no 

gráfico acima. Podemos comprovar que a utilização de imagens favorece e facilita muito a 

dinâmica da aula e que curiosamente a explicação do professor ficou empatado em segundo 

lugar junto com os exercícios resolvidos.  

 O item “Exemplos” referem-se, na verdade, a exemplos práticos reais de aplicações do 

tema no cotidiano. Associando esse resultado com o resultado da primeira questão desse 

questionário, podemos constatar que apesar de reais, as escolhas dos exemplos práticos não 

agradaram muito os alunos. Eles não acharam nem interessantes nem presentes em suas vidas.  
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Análise da Nona Questão: Há mais alguma observação sobre essa aula que você acha que 

poderia se modificada ou acrescentada? 

 

 

Graf. 14 

Gráfico de sugestão de modificação 

Elaborado por Vinícius Lopes 

 

 Confirmando as respostas anteriores o gráfico 14 demonstra que os alunos gostaram 

bastante das aulas, com mais de 50% da turma dizendo que não há absolutamente nada para 

mudar. Empatados em segundo lugar temos os exemplos práticos de aplicações no dia a dia e 

a realização de prática experimental que eles gostariam de fazer. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Como parâmetros do sucesso ou não da aplicação do presente produto educacional e a 

fim de saber se conseguimos alcançar nossas metas propostas, dividimos nossas análises em 

três parâmetros que são: Adequação da Proposta ao Tempo, Aprendizado, Aprovação dos 

Recursos. 

 A seguir faremos uma análise detalhada de cada um deles. 
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Análise da adequação ao Tempo  

 

Como conseguimos ministrar todo o conteúdo planejado nos dois tempos de aula de 

cinquenta minutos cada (totalizando uma hora e quarenta de aula) e utilizar todos os recursos 

do ensino esperados, inclusive a realização de exercícios e destinar um tempo exclusivo para 

retirar dúvidas, podemos constatar que o tempo foi adequado às propostas e que 

consequentemente realmente é possível conciliar em uma única aula diversos recursos do 

ensino e da aprendizagem sem que estes requeiram mais tempo da aula, ao contrário, com  a 

utilização de recursos digitais e visuais como data show podemos dinamizar a aula e com isso 

não precisamos gastar tempo da aula escrevendo e desenhando no quadro nem se quer ficar 

aguardando os alunos copiarem, porque esse material pode ser disponibilizado de diversas 

maneiras para a turma. 

Então com isso concluímos que a utilização de múltiplos recursos educacionais além 

de ser viável em questões de tempo ainda torna a aula mais dinâmica possibilitando a 

realização de outras atividades como a realização de exercícios, coisa que geralmente é 

deixada para uma outra aula ou para um outro momento nas aulas que não utilizam data show. 

 

 

Análise do Aprendizado 

  

Com relação ao aprendizado, comparando as respostas obtidas das duas questões 

comparativas presentes no questionário inicial de avaliação de perfil de entrada e no 

questionário conclusivo, podemos perceber que houve um aumento significativo de respostas 

condizentes com a explicação como podemos ver a seguir: 

 

Primeira Pergunta: O que você entende por eletricidade (referindo-se a corrente elétrica)? 

Que apareceu no segundo questionário como: O que você entende por corrente elétrica? 

Nessa questão tivemos um aumento de 81% de respostas totalmente corretas ou 

satisfatórias contra os 63% obtidos antes da explicação. 

 

Segunda Pergunta: Os aparelhos eletroeletrônicos consomem quantidades diferentes de 

energia elétrica. Por que você acha que isso ocorre? 

 Essa questão é mais complexa do que a anterior, porém mesmo assim tivemos um 

resultado mais expressivo, pois no primeiro questionário apenas 36% dos alunos responderam 
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de maneira correta ou satisfatória, enquanto no segundo questionário esse número dobrou 

passando para 72% de respostas totalmente corretas ou satisfatória.  

 Talvez esses números possam ser ainda maiores, porque nenhum desses questionários 

valiam ponto, então pode ser que alguns alunos não tenham se empenhado tanto para 

responder corretamente, além de que o tempo destinado para a realização desses questionários 

foi bem inferior ao que seria um tempo para realização de uma prova. 

 Ou seja, conseguimos obter uma melhora significativa das respostas mesmo em 

condições adversas de tempo e motivação, podemos presumir então que esses resultados 

poderiam ser ainda melhores em condições mais favoráveis. 

 

 

Análise dos Recursos 

  

E por fim analisando o terceiro questionário chamado de avaliação da aula, podemos 

perceber que a metodologia, os recursos e a qualidade da aula foram totalmente aprovados 

pelos alunos obtendo 100% de respostas positivas como bom ou muito bom, entre os recursos 

o destaque foi para a utilização de imagens que sozinha recebeu 20% das preferencias.  

 Outro ponto que merece atenção apesar de não ter sido um objeto de estudo desse 

trabalho foi a explicação do professor. A explicação do professor ficou empatada em segundo 

lugar das preferências dos alunos com 21% na questão: O que mais lhe chamou a atenção 

nessa aula? 

 Podemos atribuir esse fato também a própria qualidade da aula, pois uma aula rica e 

bem estruturada reflete seus diferenciais também no docente. 

 Outro dado surpreendente e positivo foi que 54% dos alunos afirmaram não precisar 

modificar nem acrescentar nada na aula, algo que para nós professores de carreira sabemos 

que é algo bem positivo, pois essa geração atual de alunos e conhecida por ter um senso 

critico muito aguçado, então obter uma resposta de que 54% da turma não modificaria 

absolutamente nada na aula foi algo bem motivador. 

 De todos os elementos avaliados o único quesito que não se destacou tão 

positivamente foram os exemplos práticos reais do tema em suas vidas, que como 

mencionamos anteriormente, os alunos posteriormente comentaram que são situações reais e 

possíveis, mas que não estão tão presentes em seus cotidianos, essa opinião exemplifica o 

comentário, opinião desse pesquisador, sobre essa geração ser conhecida por ter um senso 

critico muito aguçado. 
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 Mas de uma forma geral conseguimos um retorno bem positivo da turma quanto a 

metodologia e utilização de recursos educacionais, mostrando que a conciliação de múltiplos 

recursos educacionais em uma mesma aula para explicar um só tema é um potencializador 

adequado ao ensino e da aprendizagem. 

 Conseguimos também alcançar nosso objetivo principal que era criar uma aula rica 

que fosse lúdica a atraente para os alunos e consequentemente despertasse neles o prazer e 

entusiasmo de aprender.  
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APÊNDICE 1 

 

 

ROTEIRO EXPERIMENTAL 

 

Teoria 

 

 A Lei de Ohm relaciona as três principais grandezas elétricas mais utilizadas na 

eletrodinâmica, Tensão, Intensidade de Corrente Elétrica e Resistencia. Ela mostra que em um 

circuito fechado a intensidade da corrente elétrica que percorre o circuito é diretamente 

proporcional a tensão aplicada sobre ele e inversamente proporcional à resistência total do 

circuito, ou seja, quanto maior a tensão maior será a intensidade da corrente, mas quanto 

maior for a resistência menor será a corrente.  

 Este principio é simples, porém extremamente essencial para toda a área  tecnológica 

elétrica contemporânea, pois todos os projetos elétricos hoje em dia a utilizam sem exceção, 

desde uma lanterna até o projeto de um computador, essa vasta importância pode ser 

percebida no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que todo ano cobra recorrentemente 

questões relacionadas a esse tema. 

 Nessa nossa experiência iremos manter fixos os receptores do circuito e modificar a 

tensão externa aplicada ao circuito e observar visualmente através do LED o que ocorre com a 

intensidade da corrente elétrica que circula pelo circuito. 

 

Objetivos 

 

 O objetivo principal da realização dessa experiência é demonstrar visualmente para o 

aluno o funcionamento da Lei de Ohm, mostrando-lhe que através da intensidade do brilho do 

LED que a intensidade da corrente elétrica circulante por um circuito está diretamente 

associada a tensão elétrica externa aplicada sobre o mesmo. Porém outras competências 

secundárias também podem ser desenvolvidas e alcançadas com este experimento tais como:

  

 Desenvolver a Capacidade de Interpretar Esquemas Elétricos 

 Desenvolver a habilidade de montar circuitos elétricos Simples. 

 Relacionar teoria com a Prática. 
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Material utilizado 

 

1 Pront o Board (Opcional. A Pront o Board é utilizada apenas por razões estéticas e 

de praticidade para montar o circuito, porém ela não é algo indispensável para esse 

experimento caso o professor nem a instituição de ensino tenham).  

1 Resistor de 470Ω 

Fios pequenos e finos 

1 LED de Alto Brilho (Preferencialmente Branco ou Vermelho, pois são as cores de 

LED’s que tem a maior intensidade de brilho, consequentemente facilitam a visualização). 

Bateria de 9V 

4 Pilhas de 1,5V (foram utilizadas pilhas AA por serem mais práticas e baratas, porém 

o experimento pode ser realizado por qualquer pilha de 1,5V). 

 

Descrição 

 

 Este circuito é composto por um resistor, um LED e pilhas (ou bateria) associados em 

serie formando um circuito fechado. Iniciamos a prática associando ao circuito duas pilhas 

AA em serie, totalizando 3V e mostramos para a turma a intensidade do brilho do LED 

somente com essas duas pilhas. Pedimos que eles tentem memorizar a intensidade do brilho. 

Em seguida acrescentamos mais duas pilas AA em serie, totalizando uma tensão de 6V ao 

circuito e mostramos novamente o LED para a turma e pedimos que eles comparem o brilho 

atual do LED com o brilho anterior e em geral a maioria da turma consegue perceber a que 

nessa situação o LED brilha mais intensamente.  

Por fim substituímos as pilhas por uma bateria de 9V exclusivamente com o fim de 

simplificar o circuito, pois senão seriam necessárias muitas pilhas para gerar a tensão de 9V. 

Por fim mostramos novamente o circuito para a turma e pedimos que eles comparem 

novamente as intensidades dos brilhos.  

 A função do resistor nesse circuito é dar uma queda de tensão e limitar a intensidade 

da corrente elétrica que circula pelo LED para que ele Não queime, isso é necessário porque o 

LED é um componente semicondutor e por isso quando ele é polarizado diretamente 

apresenta uma resistência interna baixíssima, próxima de zero, logo se ele for ligado sozinho a 

fonte de alimentação, a fonte irá trata-lo como um curto circuito fornecendo assim a máxima 

corrente que ela puder fornecer e consequentemente queimando o LED. 
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Por esse motivo o resistor deve permanecer durante todo o experimento em serie com 

o LED. 

Esse experimento foi proposto para ser utilizada em sala de aula, porém para que ela 

seja plenamente satisfatória é necessário atentar para algumas observações. A primeira delas é 

quanto a luminosidade da sala, deve ser possível escurecer a sala de maneira tal que todos os 

alunos possam ver o brilho do LED independentemente da posição, para isso sugere-se apagar 

as luzes, fechar as janelas e o que mais puder ser feito para diminuir a luminosidade no 

ambiente. A segunda coisa que se deve atentar é quanto ao modelo do LED, deve-se utilizar 

LED de alto brilho para garantir uma maior luminosidade dele.   

Se mesmo cumprindo essas observações não for possível a observação adequada do 

brilho do LED por todos da turma o professor deve pensar em formas adequadas para 

contornar isso. 

Seguindo em ordem crescente de dificuldade e custo, sugerimos inicialmente que o 

professor tente primeiramente manter todas as configurações e especificações descritas aqui e 

associar outros LED’s em PARAELO com o LED original, pois assim haverá mais de uma 

fonte luminosa produzindo brilho. Geralmente isso já contorna o problema.  

Se mesmo assim o problema persistir o professor poderá aumentar ainda mais a 

quantidade de LED’s, mas para isso ele deverá aumentar as quantidades de pilhas utilizadas. 

Outra opção, porém menos viável é utilizar uma fonte de alimentação variável para 

alimentar o circuito, essa solução é muito técnica e elegante, porém mais dispendiosa, pois 

uma fonte de alimentação boa está a partir de R$ 200,00. 

Por fim como ultima possibilidade o professor pode realizar o experimento com uma 

lâmpada incandescente e utilizando a tomada como fonte, porém nesse caso ele não poderá 

modificar o valor da tensão, então para variar o brilho da lâmpada ele pode acrescentar 

resistores em serie com a lâmpada a fim de aumentar a resistência do circuito e assim 

modificar a intensidade da corrente que passa pelo circuito. Essa forma é possível ´porém 

requer diversos cuidados de manuseio para que tudo transcorra perfeitamente bem e em 

segurança.  

 

Procedimentos  

 

1º Passo - Devemos identificar os terminais positivo e negativo do LED, para isso basta 

identificar qual o terminal maior do LED, esse terminal corresponde ao terminal positivo do 

LED, consequentemente o outro é o negativo; 
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2º Passo – Depois devemos associar o resistor em serie ao LED; 

 

3° Passo – Ligamos o positivo da associação de DUAS pilhas em serie ao lado do circuito em 

que está o positivo do LED e o lado negativo das pilhas ao lado em que está o negativo do 

LED no circuito. 

 

 A figura 13 a seguir representa o esquema elétrico do circuito em questão  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 

Esquema elétrico de um circuito 

Elaborado por Vinícius Lopes 

 

V – Fonte de Alimentação de Corrente continua (Pilhas ou Bateria) 

R – Resistor 

L – LED 
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A figura 14 a seguir representa circuito real 

 

 

Fig. 14 

Foto de um circuito elétrico  

Elaborado por Vinícius Lopes 

 

4º Passo – Observamos a intensidade do brilho do LED. 

 

5º Passo – Após um tempo satisfatório para que todos os alunos possam notar o brilho do 

LED devemos aumentar a quantidade de pilhas para que elas forneçam 6V e repetimos os 3º e 

4º Passos. 
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APENDICE 2 -PRODUTO EDUCACIONAL: 

 

PROPOSTA DE AULA UTILIZANDO MÚLTIPLOS RECURSOS EDUCACIONAIS   

 

APRESENTAÇÃO  

 

 Este produto educacional consiste em uma aula que busca conciliar o uso de diversos 

recursos de ensino e da aprendizagem concomitantemente para discorrer sobre um tema 

proposto. Os objetivos de se buscar essa abordagem conciliadora é enriquecer a dinâmica da 

aula, despertando e aumentando assim o interesse do aluno e extrair o que cada um desses 

recursos tem de melhor para contribuir com o aumento da eficácia da aula.  

 Serão listados a seguir os elementos, etapas e processos que compõem essa aula, 

lembrando que nossa ênfase é quanto a utilização e conciliação de diversos recursos 

concomitantemente, porém a sua ordem de aplicação e utilização NÃO é fixa, apesar de que 

alguns deles devem ser utilizados essencialmente no inicio da aula, como: identificação dos 

conhecimentos prévios, apresentação do tema e proposta da situação problema, enquanto que 

outros recursos devem ser utilizados essencialmente no final da aula tais como o resumo. 

 Porém, apesar de alguns desses elementos terem uma posição mais rígida na estrutura 

da aula, outros podem ser alocados em seu decorrer de acordo com o julgamento e 

necessidade do professor mediante ao tema, como por exemplo: a realização de prática 

experimental, a contextualização histórica do tema, a utilização de simulações e vídeos, etc. 

 Esse produto foi aplicado em uma turma de 3º ano do ensino médio pequena de apenas 

12 alunos, sendo que desses somente 9 estavam presentes no dia da aplicação e que eu já sou 

o professor. 

A partir de agora apresentaremos e descreveremos os momentos e as etapas que 

compõem essa proposta de aula. 

 

 

PRIMEIRA ETAPA DA AULA – IDENTIFICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS 

PRÉVIOS DOS ALUNOS 

 

 Esta primeira etapa serve para obtenção dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o 

tema proposto para aquela aula, para que o professor possa relacionar os organizadores 
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prévios e elaborar uma atividade investigativa adequada aos conhecimentos prévios trazidos 

pelos alunos. 

 

1.1 Formas de obtenção dos conhecimentos Prévios - Essa obtenção dos conhecimentos 

prévios pode ser feita basicamente de três formas como discorreremos a seguir: 

 

1.1.1 Primeira Forma - Através do questionamento direto do professor aos alunos sobre o 

que eles sabem sobre o assunto ou o que lhes veem a mente quando ouvem falar sobre 

o tema.  

 Após levantar esse questionamento o professor pode coletar as respostas em uma 

folha, em uma lista no quadro ou em um mapa mental feito simultaneamente com os alunos. 

 

1.1.2 Segunda Forma - Outra maneira possível de se levantar essas informações é através de 

um questionário impresso simples, com perguntas diretas e claras sobre pontos chaves do 

tema. 

 

1.2 Quanto aos Momentos de Obtenção dos conhecimentos Prévios – Vimos então duas 

formas básicas e eficientes de se obter os conhecimentos prévios dos alunos, vamos agora ver 

três momentos diferentes para se coletar essas informações. 

 

1.2.1 Primeiro Momento - O primeiro momento propicio para se coletar os conhecimentos 

prévios é no início da própria aula, porém essa forma tem a desvantagem de o professor não 

ter tempo hábil para planejar sua aula e nem para montar a estrutura de aula adequada e 

condizente com os conhecimentos prévios trazidos pelos alunos. 

 

1.2.2 Segundo Momento – O segundo momento para se fazer essa coleta é ao final da aula 

anterior à aula sobre o tema em questão, ou algumas aulas antes, pois assim o professor terá 

tempo hábil para fazer o devido planejamento considerando as informações coletadas.  

 

1.2 Forma e Momentos Alternativos para se obter conhecimentos prévios – A prática 

docente mostra que, se conseguirmos delimitar bem todas as variáveis relacionadas aos 

nossos alunos como: ano, idade, tipo de escola (publica ou privada), realidade 

socioeconômica, os conhecimentos prévios convergem, em geral. Assim, observando a 

coincidência dessas variáveis podemos levantar os conhecimentos prévios de uma 
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turma sobre um determinado assunto estatisticamente por amostragem das respostas 

obtidas nos anos anteriores por turmas análogas. Porém, sabemos o risco desse formato, 

pois não é totalmente garantido. 

 

Em exemplo que já ocorreu, visando ilustrar, foi quando a palavra chave escolhida para a Lei 

de Ohm foi “eletricidade”. E o mapa conceitual obtido encontra-se na figura 15 a seguir: 

 

Fig. 15 

Exemplo de mapa mental sobre eletricidade 

Elaborado por Vinícius Lopes 

 

 

SEGUNDA ETAPA DA AULA – APRESENTAÇÃO DO TEMA AOS ALUNOS 

 

 Esta etapa serve para situar (ou localizar o aluno) no conteúdo que será ministrado, 

apresentando-lhe qual foi o último assunto tratado e mostrando-lhe qual o novo conteúdo que 

será estudado. 

 Após obtermos os conhecimentos prévios dos alunos, definirmos nossos organizadores 

prévios e traçarmos nossa metodologia de aula realizamos a apresentação do mapa conceitual 

da disciplina.  No caso desse produto escolhemos como tema a Lei de Ohm, que é um 

subtema dentro de Eletricidade. Então, por isso, apresentaremos um mapa conceitual de 

eletricidade situando o aluno onde estávamos na disciplina e mostrando-lhes o que 

começaremos a estudar a partir dessa aula. 

 Vale ressaltar que a sequência cronológica tradicional de ensino da eletrodinâmica 

geralmente trata primeiro de resistores para depois entrar na Lei de Ohm. Porém, alguns 

docentes optam por abordar primeiro a Lei de Ohm para depois abordarmos “Resistores”, 

porque é na aula sobre a Lei de Ohm que abordamos e definimos as três principais grandezas 
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elétricas (Tensão, Intensidade de Corrente elétrica e Resistência) e o resistor é um 

componente cuja principal característica é a resistência elétrica. Então, consideramos que 

estudar primeiro um componente cuja principal característica é a resistência elétrica, uma 

propriedade que ele não domina bem, ou melhor, que ainda não lhe foi devidamente 

apresentada e cuja definição, requer o conhecimento de outras grandezas como a corrente 

elétrica.  

 Consideramos que, sem o pleno entendimento destas definições o aluno acaba por 

calcular a resistência total de um circuito de forma mecânica, sem compreender o que de fato 

estava acontecendo no circuito. Outro motivo é que para determinar se resistores estão em 

serie ou em paralelo, deve-se fazer a análise do ponto de vista da corrente e ai, novamente, 

nos deparamos com o problema de o aluno não dominar o conceito de corrente elétrica, o que 

é, e como se comporta. 

 A figura 16 corresponde ao mapa Conceitual utilizado para esta aula. 

 

 

Fig. 16 

Mapa Conceitual sobre eletricidade 

Elaborado por Vinícius Lopes 

 



124 

 

TERCEIRA ETAPA DA AULA – INTRODUÇÃO AO TEMA 

 

 O objetivo dessa etapa é fazer uma breve introdução ao tema que será tratado, falar de 

sua importância, aplicações, enfim, motivos que justifiquem o ensino do tema e despertem o 

interesse do aluno em aprendê-lo. Mas essa apresentação deve ser feita de forma bem sucinta, 

pois o desenvolvimento do assunto propriamente dito será feito gradualmente no decorrer da 

aula. 

 Para essa introdução ao tema, iniciamos explicando que a Lei de Ohm é uma equação 

fundamental não somente para a eletricidade, mas para toda a área tecnológica elétrica, sendo 

utilizada em absolutamente todos os projetos de circuitos e aparelhos elétricos e eletrônicos 

como: Rádios, celulares, TVs, Computadores e até mesmo em aviões e que ao término desse 

assunto o aluno terá conhecimentos básicos para efetuar pequenos projetos e montar alguns 

circuitos elétricos sozinho. 

 A Lei de Ohm também é responsável por explicar diversos fenômenos que podem 

estar presentes na nossa vida como, por exemplo, o choque elétrico. Nesse momento 

perguntamos a turma se eles já ouviram falar de choque elétrico e se eles sabem o que isso 

significa e aguardamos suas respostas.  

 Esse tema também serve para explicar o significado de palavras que geralmente a 

população já ouviu falar, mas não compreende realmente o seu significado ou porque ocorre, 

como por exemplo o termo “Curto Circuito”. Após mencionar isso abrimos novamente espaço 

para que a turma interaja e informe se já ouviram falar sobre esse termo e se realmente 

compreendem o que ele significa. 

 

OBS: As respostas dadas pela turma á essas duas questões não precisam necessariamente 

serem catalogadas, pois as informações desejadas já foram extraídas no momento de obtenção 

de conhecimentos prévios. 

 

 Terminamos essa etapa informando que a Lei de Ohm é também responsável por 

explicar o consumo energético de aparelhos elétricos, que é o assunto da próxima etapa dessa 

aula.  
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QUARTA ETAPA – APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA À TURMA 

  

 Após apresentar à turma algumas das importâncias e aplicações do assunto vamos nos 

aprofundar em uma jornada para mostrar como a natureza funciona, já dizendo aos alunos que 

a Física não explica o porquê, mas como a natureza se comporta. Para isso, vamos conduzir a 

turma em uma sequência de perguntas e respostas que os levem a responder satisfatoriamente 

o porquê da diferença de consumo de energia elétrica entre os aparelhos eletroeletrônicos. 

 

  Para esta aula recomenda-se a disponibilização prévia para a turma de duas 

reportagens sobre o consumo dos aparelhos elétricos: 

 

Primeiro Texto - Sete aparelhos elétricos com consumo surpreendente de eletricidade – e 

como reduzi-lo 

 

           Algumas residências hoje em dia se parecem mais com um cybercafé com tablets, 

laptops, smartphones (um ou mais para cada membro da família) e videogames espalhados 

pelos vários cômodos. 

Estes aparelhos às vezes competem pelas tomadas junto com os eletrodomésticos mais 

tradicionais como máquinas de lavar, geladeiras etc. 

E, como não podemos "enxergar" a eletricidade, não conseguimos imaginar o quanto 

está sendo consumido por todos estes aparelhos. 

Algumas organizações, como o Centro para Energia Sustentável da Grã-Bretanha, 

oferecem algumas estimativas do gasto dos aparelhos mais comuns, apesar de poder haver 

variações significativas dependendo do tamanho e modelos. 

A BBC Mundo, serviço em espanhol da BBC, pegou a média de consumo e converteu 

essas estimativas no equivalente ao consumo de lâmpadas mais comuns, as de 60 W, como 

uma forma de tentar "visualizar" o consumo. 

Claro que estes são apenas dados de referência. Mas, mesmo assim, enquanto é possível 

ver os mais famosos entre os aparelhos que gastam demais, alguns deles são surpreendentes 

pelo baixo consumo. 

 

 Televisão (LCD, de 125 a 200 W) - 2,7 lâmpadas 

 Torradeira (de 800 a 1.500 W) - 19 lâmpadas 
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 Videogame (de 45 a 190 W) - 2 lâmpadas 

 Secador de cabelos (1.000 W) - 16 lâmpadas 

 Chuveiro Elétrico (de 7.000 a 10.500 W) - 145 lâmpadas 

 Laptop (de 20 a 50 W) - 0,58 lâmpada 

 Carregador de Smartphone (de 2,5 a 5 W) - 0,06 lâmpada 

 

Como economizar 

Veja abaixo alguns conselhos básicos para impedir que alguns destes aparelhos aumentam 

demais a sua conta de eletricidade. 

Image caption As pequenas economias podem ter um grande impacto na conta de eletricidade  

 

 Televisão 

Além do mais óbvio, desligar quando não está assistindo, a página sobre provedores de 

eletricidade da Grã-Bretanha uSwitch recomenda que o consumidor preste atenção na "idade" 

do televisor - quanto mais velho, menos eficiente - e também no modelo. 

"Uma (televisão) LCD de 32 polegadas eficiente usa a metade da eletricidade de uma TV de 

plasma de 42 polegadas", afirmou o site. 

 

 Torradeira 

O aparentemente elevado consumo elétrico da torradeira é compensado pelo fato de que ela é 

usada por poucos minutos ao dia. 

Por isso que a maioria dos conselhos tem a ver, em geral, com o uso apropriado do 

aparelho. 

De acordo com o uSwitch, o ato de cozinhar é responsável por em média 4% de consumo 

de gás e eletricidade em uma residência britânica. 

 

 Videogame 

Sites especializados afirmam que há duas grandes fontes de desperdício de eletricidade em 

uma casa: assistir a filmes com o aparelho de videogame e deixá-lo no modo stand by. 

Portanto é melhor evitar esses comportamentos. 

 

 Secador de cabelos e chuveiro elétrico 

Os secadores de cabelos estão entre os aparelhos que os especialistas consideram os maiores 
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consumidores de energia e parece não haver uma solução fácil para diminuir o consumo. 

Os especialistas apenas aconselham as pessoas a deixar o cabelo secar naturalmente. Algo 

bem mais fácil de fazer durante o verão. 

 

 Chuveiro elétrico 

O chuveiro elétrico é sempre considerado um dos grandes vilões no gasto de energia, e o 

conselho é sempre diminuir o tempo do banho e evitar usar o aparelho no modo inverno o 

tempo todo. 

Mas, segundo alguns especialistas, há um dado surpreendente: os chuveiros elétricos podem 

ser mais eficientes na economia de energia do que um aquecedor a gás. Mas, vale a mesma 

dica de antes, não demorar muito no banho. 

 Laptop 

Para o laptop o conselho também é simples: basta desligar quando não estiver em uso. 

"Se deixar ligado sem fazer nada, você usará quase tanta eletricidade como se estivesse 

analisando números ou acessando informações", informou o site uSwitch. 

 

 Carregador de telefone 

Os especialistas concordam que a tecnologia permitiu aumentar tanto a eficiência dos 

carregadores que praticamente qualquer medida de economia terá um impacto muito pequeno 

na conta de eletricidade. 

Mas quando a pequena economia de uma pessoa é somada com a de muitas, o impacto pode 

ser significativo. 

E, levando em conta que hoje em dia é muito rápido carregar um telefone, a recomendação é 

carregar o smartphone ao chegar do trabalho e retirá-lo da tomada assim que a bateria estiver 

com 100% de carga, ou antes, de dormir. Não deixe o celular carregando a noite inteira. 

 

Texto extraído de 

https://www.bbc.com/portuguese/curiosidades/2016/04/160428_aparelhos_consumo_eletricid

ade_fn 

 

 Acesso em 20 de Junho de 2018.  

 

 

 

https://www.bbc.com/portuguese/curiosidades/2016/04/160428_aparelhos_consumo_eletricidade_fn
https://www.bbc.com/portuguese/curiosidades/2016/04/160428_aparelhos_consumo_eletricidade_fn
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2º Texto - Entenda mais sobre a etiqueta de consumo de energia 

 

Na hora de comprar o seu eletrodoméstico, eletrônico e outros aparelhos, você 

certamente deve ter se deparado com a imagem ao lado. Essa é a Etiqueta Nacional de 

Conservação de Energia (ENCE), que foi criada pelo Inmetro para apresentar informações 

sobre o desempenho de certos produtos, no que diz respeito ao seu consumo energético. 

A ENCE classifica equipamentos, veículos e edifícios e é atualizada periodicamente. 

A eficiência energética dos produtos é representada por uma variação de cores, que vão do 

verde ao vermelho, juntamente com letras, que vão de “A” a “E”. A ENCE também expõe 

outras informações relevantes como a eficiência da centrifugação de uma máquina de lavar. 

Veja abaixo uma imagem de uma tabela ENCE com legendas explicativas sobre 

algumas das informações contidas na etiqueta. 

Se você for realizar compras via internet pode conferir a eficiência energética do 

produto através do link a seguir, onde Inmetro disponibiliza arquivos em PDF com 

informações ainda mais detalhadas sobre produtos analisados. 

http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp 

A criação da etiqueta ENCE trouxe grandes benefícios ao consumidor, pois ela traz 

informações importantes que podem influenciar na decisão de compra do mesmo. Além disso, 

essa etiqueta promove uma maior competitividade entre as indústrias, que buscam tecnologias 

cada vez mais eficientes para reduzir o índice de consumo de energia de seus aparelhos. 

 

Texto extraído de http://blog.moveissimonetti.com.br/entenda-mais-sobre-a-etiqueta-de-

consumo-de-energia/. . Acesso em 20 de Junho de 2018. 

http://blog.moveissimonetti.com.br/entenda-mais-sobre-a-etiqueta-de-consumo-de-energia/
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp
http://blog.moveissimonetti.com.br/entenda-mais-sobre-a-etiqueta-de-consumo-de-energia/
http://blog.moveissimonetti.com.br/entenda-mais-sobre-a-etiqueta-de-consumo-de-energia/
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Fig. 17 

Selo PROCEL 

Fonte: http://blog.moveissimonetti.com.br/entenda-mais-sobre-a-etiqueta-de-consumo-de-energia/ 

 

Iniciamos essa sequência investigativa de perguntas com a seguinte questão: 

 

1º Todos os aparelhos elétricos consomem a mesma energia elétrica? 

 

 Após esse questionamento que pela trivialidade não chega a ser uma situação 

problema propriamente dita, lança-se o segundo questionamento, na qual se espera uma maior 

reflexão por parte da turma.  

 

2º Se todos os aparelhos das nossas residências são ligados à tomada que fornece 127V* ou 

220V* igualmente para qualquer parelho, então por que uns consomem mais energia do que 

outros? 

 

OBS: Ao contrário do que o senso comum pensa a tensão real é de 127V e não 110V. E 

dependendo da região pode ser 220V. 

 

http://blog.moveissimonetti.com.br/entenda-mais-sobre-a-etiqueta-de-consumo-de-energia/
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Ou então podemos exemplificar essa questão utilizando dois aparelhos conhecidos 

como carregador de celular e ferro de passar roupa da seguinte maneira: 

 

Qual aparelho consome mais corrente elétrica: o ferro de passar roupas ou o 

carregador de celular? 

 

Por que o ferro de passar roupas consome mais energia do que o carregador de celular se os 

dois podem ser ligados à mesma tomada (Não ao mesmo tempo)? 

 

 Interessante comentar que é bem provável ouvir respostas como: porque uns aparelhos 

“puxam” mais energia do que outros, ou seja, responderam à pergunta com a própria 

pergunta. Nesse caso, recomenda-se refazer a perguntada seguinte forma: Por que alguns 

aparelhos “puxam” mais energia do que outros?  

 

 

Por que eles precisam de mais energia para funcionar? 

 

 

Por que a tomada fornece mais energia para o ferro do que para o carregador? 

 

 

Nesse ponto, geralmente as turmas não conseguiam mais formular respostas coerentes  

 

Resposta desejada:  

 A resposta esperada seria algo que falasse sobre a resistência elétrica ou sobre a 

facilidade ou dificuldade que a corrente elétrica encontra ao passar por alguns aparelhos. Mas 

os alunos ainda não dominam o conceito de Resistência. 
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QUINTA ETAPA – CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

A importância desta etapa é situar o aluno como a humanidade via a eletricidade na 

virada do século XVIII para o século XIX e particularmente para esta aula sobre a Primeira 

Lei de Ohm, descrever o experimento feito por Ohm e chegar junto com a turma à mesma 

conclusão obtida por ele. 

 

Após o debate sobre o porquê o consumo energético ser diferente entre os aparelhos 

elétricos ter chegado ao fim, mesmo sem uma resposta que conduzisse a Lei de Ohm, 

situamos então o aluno na visão do final do século XVIII e início do século XIX do que era a 

eletricidade.  

 

OBS: Nesse ponto o aluno ainda não foi apresentado à definição de corrente elétrica e ainda 

utiliza o termo “Eletricidade” erroneamente para se referir ao fenômeno “corrente elétrica”. 

Então mesmo não estando tecnicamente correto, como uma “licença provisória”, 

permitiremos utilizar momentaneamente também o termo “eletricidade” referindo-me a 

corrente elétrica,  a fim de possibilitar o dialogo com o aluno sem que haja a necessidade 

instantânea de definir “corrente elétrica”; Obviamente essa definição será feita, só que mais 

adiante. 

 

 A proposta inicial é convidar o aluno a imaginar como era a visão da sociedade na 

virada do século XVIII para o século XIX, sobre a eletricidade, como as pessoas daquela 

época viam a eletricidade, pois hoje em dia a eletricidade é algo absolutamente natural para 

nossa sociedade, somos extremamente dependentes dessa forma de energia, ela está presente 

em praticamente tudo que utilizamos, mas e a duzentos anos atrás, como ela era vista pelas 

pessoas naquela época? 

  

 Ou melhor, proponha um convite ao aluno para que ele reflita sobre a importância da 

eletricidade para a humanidade, fazendo-o imaginar como era a vida sem ela e sem os 

benefícios que ela traz como iluminação, aquecimento de água para tomara banho, 

comunicações etc. 

Lembramos que o primeiro automóvel surgiu no final do século XIX, então estamos 

falando de uma época anterior a invenção do automóvel. De uma época em que a iluminação 

era feita com velas e lamparinas e a eletricidade era algo restrito ao universo acadêmico, ou 
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seja, a população não tinha sequer conhecimento da existência da eletricidade. Mesmo nos 

centros de pesquisa, pouco se sabia sobre a eletricidade, muitos fenômenos como faíscas 

causavam espanto e interesse. Nessa época a humanidade nem imaginava as futuras 

aplicações que ela teria. A lâmpada elétrica, por exemplo, um dos ícones da aplicação da 

eletricidade só foi registrada mais de meio século após as experiências de Ohm. As figuras a 

seguir retratam o cotidiano das pessoas na virada do século XVIII para XIX quando a 

iluminação da época era feita por velas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18 

Imagem ilustrativa da vida sem energia elétrica 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/285626801350807526/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19 

Imagem ilustrativa da iluminação na virada do século XVIII para XIX 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/143130094392530551/ 

 

https://br.pinterest.com/pin/285626801350807526/
https://br.pinterest.com/pin/143130094392530551/
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Após apresentar o contexto tecnológico da humanidade naquela época apresentamos 

brevemente o cientista Georg Simon Ohm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

Fig. 20 

Georg Simon Ohm 

Fonte <http://www.fenbilgini.net/bilim_insanlari2.html> 

 

Georg Simon Ohm foi um físico e matemático alemão, nascido em 1789, lecionou em 

diversas instituições de ensino, entre elas a Escola Politécnica Municipal de Nuremberga e 

Universidade de Munique, onde dava aula de física experimental. 

 

Para Ohm, assim como a água escoava sempre do maior para o menor nível e 

eletricidade fluía do maior para o menor potencial. 

 

OBS Na época de Ohm o estudo das cargas elétricas em movimento que hoje nós chamamos 

de Eletrodinâmica era chamado de Eletrocinética. 

 

Curiosidade: O pai de Ohm era serralheiro e apesar de ter tido pouca escolaridade ensinou 

física, matemática, química e filosofia a Georg e a seu irmão Martin. 

 

 

 

 

http://www.fenbilgini.net/bilim_insanlari2.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alem%C3%A3es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nuremberga
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SEXTA ETAPA – PRÁTICA EXPERIEMENTAL (O Experimento de Ohm)  

 

Aqui vamos realizar junto com a turma um experimento similar ao realizado por Ohm, 

mas com equipamentos diferentes e, a partir do experimento, chegar a uma conclusão sobre o 

seu comportamento. 

Esse experimento pode ser realizada somente pelo professor ou pelos próprios alunos, 

no nosso produto optamos por somente o professor realizar a prática, pois a realização do 

experimento por parte dos alunos iria requerer mais tempo para explicar a realização da tarefa 

e da pront o board, necessitaria que os alunos adquirissem corretamente os componentes 

solicitados e também de uma infra estrutura básica, como bancadas ou similares para 

realização da mesma.  

 O experimento de Ohm era bem simples para os dias de hoje e consistia apenas em 

uma carga (carga aqui se refere a qualquer corpo que receba energia elétrica, no nosso caso 

bastava utilizarmos apenas um resistor fixo), uma fonte de tensão variável, porém afim de 

fazer com que o aluno visualize o que está acontecendo com a intensidade da corrente elétrica 

do circuito inserimos um LED de alto brilho para mostrar ao aluno a variação da corrente em 

função da variação da tensão aplicada ao circuito. 

Para saber o que estava acontecendo no circuito, ou melhor, poder quantizar a 

intensidade da corrente elétrica que circulava pelo mesmo, ele teve que inserir um 

amperímetro (instrumento de medida de que mede a intensidade da corrente elétrica) em serie 

no circuito conforme o esquema a seguir: 

 

Fig. 21 

Esquema de um circuito elétrico 

Elaborado por Vinícius Lopes 
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V – Fonte de Alimentação Variável  

R – Carga receptora de resistência fixa 

A – Amperímetro 

 

 Realizamos então o experimento de Ohm utilizando o circuito a seguir (a descrição 

completa do experimento, lista de materiais, valores e procedimento encontra-se detalhada no 

apêndice 1) de tal forma que a turma possa ver e acompanhar simultaneamente as 

modificações. 

 Inicialmente colocamos um valor de tensão muito baixo para que o LED não acenda 

ou acenda com baixa intensidade. Pede-se que eles percebam bem o quanto ele está brilhando, 

e que leiam o valor medido pelo amperímetro. Em seguida aumenta-se um pouco a tensão e 

pergunta-se à turma o que aconteceu com o brilho do LED (se aumentou, diminui ou 

permaneceu constante). Solicita-se a eles que memorizem mais uma vez o brilho do LED, 

informa-se o novo o valor medido pelo amperímetro e aumenta-se novamente a tensão. Esse 

procedimento precisa ser realizado umas três vezes.  

 Com os valores obtidos no amperímetro completa-se a tabela 2 a seguir: 

 

OBS Os valores dessa tabela poderão ser modificados em cada experimento, pois dependem 

do valor real da resistência, da intensidade da fonte de alimentação e também do LED. Porém 

todos serão coerentes com o fenômeno físico e aumentarão a intensidade da corrente em 

função da tensão que lhe for aplicada. 

 

Situação Tensão  

(V) 

Corrente 

(mA) 

1 2,99 0,78 

2 5,95 6,4 

3 10,29 15,4 

Tab. 2 

Tabela de medição de tensão e corrente 

Elaborado por Vinícius Lopes 

 

A partir da tabela construímos junto com a turma o gráfico da tensão pela corrente do 

circuito. E o resultado obtido é o gráfico a seguir:  
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Fig. 22 

Gráfico correspondente a Lei de Ohm 

Elaborado por Vinícius Lopes 

 

A partir do gráfico podemos concluir juntos que existe uma relação entre a tensão 

aplicada ao circuito e a intensidade da corrente elétrica que passa por ele, mais 

especificamente podemos notar que eles são diretamente proporcionais, isto é se um aumenta 

o outro aumenta na mesma proporção e se um diminui o outro diminui na mesma proporção. 

Foi esta a conclusão obtida por Ohm há séculos atrás através de um experimento 

similar a este. 

 

 

SÉTIMA ETAPA – A INTERDISCIPLINARIDADE 

 

Geralmente não dá tanta ênfase à interdisciplinaridade entre a física e a matemática, 

pois esta funciona também como uma ferramenta essencial daquela, sendo que em alguns 

casos, como na própria Lei de Ohm, a formulação física do conceito materializa-se na  

formulação da equação. Porém, trazemos aqui proposta de uma interdisciplinaridade de fato 

entre essas duas ciências. Neste caso, trabalharmos com os conceitos, ou definições, dos 

coeficientes angular e linear, principalmente do primeiro e vamos analisar quais seriam os 

comportamentos matemáticos e, depois, físicos, se modificássemos esse elemento. 

 

O gráfico obtido foi uma reta logo, cuja equação geral é: 

 

 

 

Onde: 

   y = a.x + b 
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y - É a grandeza associada ao eixo das ordenadas (eixo vertical), no nosso caso será a tensão. 

x - É a grandeza associada ao eixo das abscissas (eixo horizontal), no nosso caso será a 

corrente. 

a - É a constante chamada de coeficiente angular da reta e expressa a sua inclinação. 

b – É uma outra constante, que é chamada de coeficiente linear da treta. 

  

Logo podemos relacionar a tensão com a corrente através da equação de reta, plotando 

a tensão no eixo vertical e a corrente no eixo horizontal podemos reescrever a equação da reta 

como:  

 

 

 

Observando o gráfico é possível perceber que quando a corrente for nula, a tensão 

também será, logo reescrevendo a equação temos: 

 

0 = a. 0 + B → 0 = 0 + B  → 0 = B 

 

E assim a equação ficará:  

 

 

 

 

Ou seja, o coeficiente linear dessa reta é nulo, fisicamente falando isso significa que 

em um circuito ôhmico, composto por geradores e receptores se não houver tensão neste 

circuito, também não haverá corrente elétrica circulando por ele.  

 

OBS: Na prática é possível ter tensão sem que haja a presença de corrente elétrica, como é o 

caso das pilhas e tomadas quando não há nenhum receptor ligado a elas, mas o nosso estudo 

está sendo feito para circuitos ôhmicos fechados com geradores e receptores elétricos, ai neste 

caso a existência da tensão e da corrente estão condicionados a existência uma da outra.  

 

 Ohm realizou esse mesmo experimento com diferentes objetos de diferentes tipos de 

materiais e ele observou que esta relação continuava valendo, porém percebeu também que 

materiais diferentes submetidos a mesma tensão produziam correntes diferentes, ele constatou 

    V = a.i  

   v = a.i + b 
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então que alguns materiais apresentavam uma capacidade maior de conduzirem corrente 

elétrica do que outros, a essa propriedade ele deu o nome de resistência elétrica e a 

representamos pela letra R, que corresponde ao coeficiente angular da equação da reta. Sendo 

assim a forma final da equação que ficou conhecida como a expressão matemática da “A Lei 

de Ohm” foi: 

 

 

 

V – Tensão 

R – Resistência 

I – Intensidade de Corrente 

 

 Vamos analisar o que acontece se modificarmos o coeficiente angular da equação, para 

isso vamos supor que inicialmente seu valor é 0,5, logo a equação de Ohm ficará escrita da 

seguinte maneira: 

 

V = 0,5i 

 

E o gráfico ficará como o da figura 23 a seguir: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23 

Gráfico correspondente a equação da Lei de Ohm 

Elaborado por Vinícius Lopes 

 

 

V = R x i 
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E se agora modificarmos o coeficiente angular da reta para 2, teremos o gráfico da 

figura 24.  

 

   

 

 

 

 

 

 

Fig. 24 

Gráfico correspondente a equação da Lei de Ohm 

Elaborado por Vinícius Lopes 

 

Matematicamente notamos que aumentou a inclinação da reta, isto é, a reta passou de 

uma posição mais próxima ao eixo horizontal e passou para uma posição mais próxima ao 

eixo vertical. 

 Mas o que isso significa fisicamente? Para responder a essa pergunta vamos reescrever 

a equação de Ohm da seguinte maneira: 

 

i =V 

     R 

 

 E agora vamos substituir os valores da resistência pelos valores utilizados 

anteriormente como coeficiente angular da reta. 

 

i1 = V 

        0,5 

 

Isso corresponde a  

 

i1 = 2.V 

        

 E agora substituindo R por 2 teremos: 
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I2 = V 

        2 

 

 Comparando as duas correntes percebemos que a corrente i1 será quatro vezes maior 

que a corrente i2. Para o mesmo valor de V, ou seja, a corrente é inversamente proporcional ao 

valor da resistência, isto é, à medida que aumentamos a resistência de um circuito, 

diminuímos a intensidade da corrente que circula por ele. 

 Analisando esse resultado vemos que ele é bem coerente com a teoria, pois a definição 

de resistência elétrica é “grandeza física que provoca dificuldade para a da corrente elétrica”. 

Logo, quanto maior for esta oposição menor será a intensidade da corrente elétrica circulando 

pelo circuito. 

 

Conclusão: Percebemos então que a resistência na Lei de Ohm corresponde ao coeficiente 

angular da reta e que está diretamente relacionada a intensidade de corrente que circula pelo 

circuito. 

 

Agora que estudamos matematicamente a Lei de Ohm e analisamos melhor o 

significado físico da resistência em um circuito, podemos finalmente responder a nossa 

pergunta inicial sobre a diferença do consumo energético dos aparelhos elétricos. 

Como vimos há aparelhos que consomem mais energia elétrica do que outros, 

podemos concluir que esse consumo deve-se diretamente à intensidade da corrente elétrica 

que passa por ele, isto é, aparelhos que consomem mais energia elétrica são os que tem maior 

intensidade de corrente elétrica circulando, mas isso não explica completamente nosso 

questionamento inicial, nós agora apenas trocamos nossa pergunta para:  

 

Se a tensão da tomada é fixa por que alguns aparelhos consomem mais intensidade de 

corrente? 

 

E aguardo o retorno, caso não haja respostas satisfatórias digo à turma que utilizem a 

Lei de Ohm no formato abaixo para responderem e aguardo as respostas. 

 

I = V 

     R 
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 O resultado esperado é consigam responder corretamente após a dica do uso da 

fórmula, ou seja, que digam que a corrente aumenta porque a resistência diminui. De outra 

forma: aparelhos de baixa resistência apresentam alta corrente. 

 

 

OITAVA ETAPA – CURIOSIDADES SOBRE CORRENTE ELÉTRICA E 

ELETRICIDADE   

 

Agora que o aluno já terá visto conceitualmente o significado físico de tensão, 

resistência e corrente, a relação matemática entre as grandezas e que o conteúdo propriamente 

dito já foi satisfatoriamente abordado, podemos então enriquecer ainda mais a aula 

acrescentando a ela mais elementos do dia a dia, que tenham relação direta com o conteúdo e 

que ao mesmo tempo gerem curiosidade nos alunos.  

A seguir citamos três exemplos de assuntos curiosos e pertinentes ao tema que podem ser 

facilmente acrescentados a aula.  

 

8.1 Primeira Curiosidade – Placas de Perigo Alta Tensão 

 

Como primeiro exemplo podemos desenvolver sobre as placas de “Perigo, Alta 

Voltagem” corrigi-las e explicar o seu real significado, além de explicar o que é e como 

ocorre o choque elétrico. 

 

 Algo que provavelmente todos ou pelo menos a maioria dos alunos já viram em algum 

momento da vida é a placa de: “Perigo Alta Voltagem”, como a da figura 25 a seguir, só que 

há algumas considerações a serem feitas sobre essa placa como veremos a seguir. 
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Fig. 25 

Placa de perigo, Alta Voltagem 

Fonte <https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-890157800-placa-perigo-alta-tenso-p-25x15cm-

_JM?quantity=1 

 

8.1.1 Alta Voltagem x Alta Tensão - A primeira consideração a ser feita sobre ela é que ela 

refere-se a grandeza tensão elétrica pela sua unidade (Volt), apesar de isso ser particularmente 

comum com a tensão, isso não é exatamente correto tecnicamente falando, grandeza física e 

unidade de medida apesar de estarem associadas são coisas diferentes, a unidade é com o que 

medimos a intensidade da grandeza, assim como medimos força em Newtons e energia em 

Joules. Então referir-se a tensão como voltagem é exatamente o mesmo erro que referir-se a 

força como “Newtagem” ou a energia como “Joulagem”. 

 Esse equívoco deve-se a má tradução dessas placas, que em inglês escreve-se: 

“Danger, High Voltage”, então o termo voltage foi traduzido erroneamente como Voltagem. 

Sendo assim o termo correto a se usas nessa placa é tensão ao invés de voltage. Na figura 26 

seguir encontra-se a placa no formato correto que deve ser utilizado em português. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-890157800-placa-perigo-alta-tenso-p-25x15cm-_JM?quantity=1
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-890157800-placa-perigo-alta-tenso-p-25x15cm-_JM?quantity=1
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Fig. 26 

Placa de perigo, alta tensão 

Fonte <https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-890157800-placa-perigo-alta-tenso-p-25x15cm-

_JM?quantity=1> 

 

8.1.2 Tensão x Corrente Outra curiosidade sobre essa placa é que na verdade o que é 

prejudicial ao organismo humano não é exatamente a tensão em si, mas sim a intensidade da 

corrente elétrica que passa por ele, a tensão alta em si gera o impacto, se, além disso, for 

alternada ela gera a contração muscular.  

Uma demonstração de que a grandeza que é prejudicial ao organismo é a intensidade 

da corrente elétrica e não a tensão propriamente dita é o aparelho médico chamado 

desfibrilador, conhecido muito popularmente como “ressuscitador”, este aparelho é composto 

por uma fonte de tensão entre 400V a 900V e dois eletrodos que são aplicados ao peito do 

paciente que está tendo uma parada cardíaca. O objetivo deste aparelho é gerar a contração da 

musculatura cardíaca para induzir o coração a voltar a contrair e relaxar sozinho novamente. 

Nesse aparelho a tensão é relativamente alta como vimos (entre 400 V e 900 V), 

porém ele é projetado para que a sua intensidade da corrente elétrica seja baixa, por isso ele 

não é prejudicial ao organismo.  

 

8.1.3 Curto circuito – Outro termo relativamente bem popular, que gera um certo receio na 

população e também não é perfeitamente compreendido é o termo curto circuito. Quando 

referimos a curto circuito estamos falamos em inserirmos um elemento de resistência 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-890157800-placa-perigo-alta-tenso-p-25x15cm-_JM?quantity=1
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-890157800-placa-perigo-alta-tenso-p-25x15cm-_JM?quantity=1
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desprezível (nula ou praticamente nula) entre dois pontos de um circuito. Pela Equação da Lei 

de Ohm se colocarmos uma resistência que tende a zero diretamente dobre uma fonte de 

tensão ela irá fornecer uma corrente altíssima, ou mais especificamente, ela irá fornecer a 

máxima corrente que ela puder.  

 

I = V 

      R 

 

 O grande risco do curto circuito é o superaquecimento da fonte ou do circuito, pois 

como será visto nas próximas aulas, mais especificamente na aula sobre efeito Joule, todo 

condutor percorrido por corrente elétrica dissipa parte dessa energia elétrica na forma de 

calor, logo quanto mais intensa for a corrente elétrica maior será essa dissipação e 

consequentemente maior a temperatura e ai que reside o grande perigo dos curto circuitos.  

 Na imagem 27 a seguir representamos um curto circuito ligando os terminais fase e 

neutro de uma tomada através de um fio, por rações de segurança fizemos a ligação 

esquematicamente através de manipulação de imagem para não apresentar nenhum risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27 

Imagem de uma tomada em curto circuito 

Fonte <http://www.lojaeletrica.com.br/conjuntos,dept,12003.aspx> 

Adaptada por Vinícius Lopes 

  

 

http://www.lojaeletrica.com.br/conjuntos,dept,12003.aspx
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Na figura 28 a seguir ilustramos um fio pegando fogo devido a alta temperatura 

decorrente do excesso de corrente percorrida nele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28 

Imagem de um condutor em chamas 

Fonte:<https://tribunadovale.com.br/index.php/mortes-em-incendios-por-sobrecarga-aumentam-mais-de-100-no-

brasil/> 

 

 

NONA ETAPA – DÚVIDAS  

 

Aqui abre-se um espaço para que a turma retire suas dúvidas, façam debates, ou seja 

revisto algum ponto da matéria que não tenha ficado perfeitamente claro. 

 

 

DÉCIMA ETAPA – EXERCÍCIOS  

 

Após formalizar os conceitos, apresentar a equação, apresentar suas aplicações, retirar 

as dúvidas podemos finalmente desenvolver a parte quantitativa da matéria. Apesar de ser um 

entendimento desse pesquisador que mostra vinculação com a metodologia tradicional, 

entendemos que é algo necessário para o processo e, assim, procuramos manter esse espaço. 

Para isso faremos junto com a turma três exemplos de aplicação imediata da fórmula e 

passaremos por pelo menos mais cinco exemplos semelhantes para os alunos resolverem. De 

acordo com o desenvolvimento dos estudantes, das dúvidas e do tempo, podemos avançar 

https://tribunadovale.com.br/index.php/mortes-em-incendios-por-sobrecarga-aumentam-mais-de-100-no-brasil/
https://tribunadovale.com.br/index.php/mortes-em-incendios-por-sobrecarga-aumentam-mais-de-100-no-brasil/
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com exercícios mais elaborados, mas geralmente o tempo limita-nos a apenas cinco exercícios 

mais imediatos mesmo. 

 

 Se for necessário, esses exercícios aplicados podem servir também como avaliação 

qualitativa sobre o aprendizado. 

 

Exemplos 

Ex 1.  

Qual deve ser a tensão aplicada aos terminais de um chuveiro elétrico de resistência interna 

igual 2 Ω para que ele seja percorrido por uma corrente de 50A? 

 

Ex2  

Qual é a intensidade da corrente elétrica que atravessa a lâmpada de uma lanterna de 

resistência interna igual 48 Ω quando ligada a uma tensão de 12V? 

 

Ex 3. 

Determine qual deve ser a resistência interna de um carregador de celular que possui as 

seguintes especificações: 127V e 500mA. 

 

Exercícios 

1) Considere os valores abaixo, medidos em instrumentos ideais, obtidos em um circuito 

elétrico fechado. Usando a lei física adequada, determine, no quadro abaixo a grandeza física 

que falta:  

 

 V R i 

A ? 40 Ω 2,5 A 

B 20V 40 Ω ? 

C 500V ? 100mA 

D ? 3K Ω 50 mA 

E 100 20K Ω ? 

 

Tab. 3 

Elaborado por Vinícius Lopes 

 



147 

 

O comportamento esperado nesse exercício é a dificuldade com a utilização dos prefixos 

métricos nas operações matemáticas. Pode ocorrer que alguns alunos sequer se lembrem do 

significado de cada prefixo e apresente dificuldades em operar com potencias de 10. 
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APÊNDICE 3 - QUESTIONÁRIOS 

 

 

Primeiro Questionário - Questionário de Avaliação de Perfil de Entrada 

 

1) Desenhe o modelo que lhe vem à mente do que é um átomo, identificando nele cada um 

dos elementos que o compõem, informando também a polaridade elétrica (carga elétrica) de 

cada um deles (positiva, negativa ou neutra). 

 

2) O que você entende por Eletricidade? 

 

3) Cite três exemplos de materiais que você imagina serem bons condutores elétricos.  

 

4) Cite três exemplos de materiais que você imagina serem bons isolantes elétricos. 

 

5) Todos os aparelhos eletroeletrônicos consomem a mesma quantidade de energia elétrica? 

Justifique sua resposta.  
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Segundo Questionário - Questionário Conclusivo 

 

1) O que você entende por Corrente Elétrica? 

 

2) Por que os metais são, em geral, bons condutores elétricos? 

 

3) O que é necessário acontecer em um circuito para que surja corrente elétrica? 

 

4) Os aparelhos eletroeletrônicos consomem quantidades diferentes de energia elétrica. Por 

que você acha que isso ocorre? 

 

5) Considerando os conhecimentos sobre Eletrodinâmica que adquiriu, determine a grandeza 

desconhecida: 

a) R = 4 Ω, i = 3 A, V =?    b) V = 150 V, i = 4mA, R =? 

  

6) Um carregador de celular vem com as seguintes especificações: 127 V e 500 mA. 

Determine a resistência equivalente desse carregador. 

 

 

7) Vamos supor que um chuveiro elétrico pode consumir uma corrente de até 55A. Determine 

a resistência desse chuveiro. 

OBS: Para fins de cálculo, vamos considerar a tensão da rede elétrica local como 110V. 
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Terceiro Questionário - Questionário de Avaliação 

 

1) Quanto à aplicação dos assuntos abordados nessa aula em seu dia a dia, você classificaria 

como: 

(   ) Muito presente   (   ) Presente   (   ) Razoavelmente presente  

(   ) Raramente presente  (   ) Nunca presente 

 

2) Quanto à metodologia de ensino utilizada nessa aula você a classificaria como: 

(   ) Muito Boa   (   ) Boa   (   ) Regular   

(   ) Ruim    (   ) Péssima  

 

3) Quanto à qualidade de recursos utilizados nessa aula (vídeos, experimentos, imagens, 

animações etc.), você classificaria a qualidade e o potencial de ajudar na construção de 

conhecimento como: 

(   ) Muito bons   (   ) Bom   (   ) Regular   

(   ) Ruim    (   ) Péssimos  

 

4) Quanto à quantidade de recursos utilizados nessa aula (vídeos, experimentos, imagens, 

animações, etc), você classificaria como: 

(   ) Muito boa   (   ) Boa   (   ) Regular   

(   ) Ruim    (   ) Péssima  

 

5) Quanto à qualidade da aula em seu conjunto. Você a classificaria como: 

(   ) Muito boa   (   ) Boa   (   ) Regular   

(   ) Ruim    (   ) Péssima  

 

6) Quanto ao interesse que essa aula despertou em você, você classificaria como: 

(   ) Interessante  (   ) Indiferente   (   ) Desinteressante  

 

7) Você gostaria que as próximas aulas fossem como essa? 

(   ) Sim      (   ) Não 
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8) O que mais lhe chamou atenção nessa aula?  

 

 

9) Há mais alguma observação sobre essa aula que você acha que poderia se modificada ou 

acrescentada? 
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GLOSSÁRIO 

 

Aprendizagem Mecânica (ou mecanicista) - É aquela em que o professor é o principal agente 

do processo de ensino e aprendizagem e também o único elemento ativo do processo onde ele 

é o detentor do conhecimento e passa esta informação pronta, formatada para o aluno e este 

simplesmente limita-se a absorver, memorizar essa nova informação, sem que haja nenhuma 

participação ativa por parte do aluno na construção do seu saber, ou melhor, sua participação 

ativa limita-se em realizar exercícios análogos aos exemplos passados pelo professor, 

utilizando as formulas e conceitos memorizados.  

 

Aprendizagem Significativa - É aquela em que as novas ideias e informações que estão sendo 

processadas são gradualmente trabalhadas de acordo com conhecimento prévios 

especificamente relevantes já existentes na estrutura cognitiva do indivíduo.  

 

Atividade Colaborativa - É a resolução de atividades (problemas, exercícios, experiência, etc.) 

em pequenos grupos (de dois a quatro alunos) com participação de todos integrantes a fim de 

alcançar um resultado ou conclusão específica, para posteriormente ser apresentado ao resto 

da turma e debatido com todos. 

 

Atividade Investigativa – É uma atividade proposta pelo professor que conduz os alunos a 

pensarem, questionarem e formularem hipóteses e soluções para uma determinada questão ou 

problema proposto, o objetivo central dessa atividade é fazer com que os alunos cheguem 

através de seus próprios raciocínios e conhecimentos prévios à formulação do conceito chave 

ou tema da aula. 

 

Avaliação Formativa - É aquela que avalia o progresso do aluno ao longo de uma fase de sua 

aprendizagem. 

 

Avaliação Somativa - É aquela que busca avaliar o alcance de determinados objetivos de 

aprendizagem ao final de uma fase de aprendizagem. Usualmente utiliza-se provas de final de 

unidade, exames finais e outros. 

 

Avaliação Psicométrica – Tipo de avaliação cujo principal propósito é quantizar o 

aprendizado do aluno. 
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Cognitivismo (ou construtivismo) - É uma teoria da aprendizagem que como o próprio nome 

sugere, trata fundamentalmente de estudar como são feitos os processos de compreensão, 

transformação, assimilação, armazenamento e uso de uma informação recebida por um 

indivíduo e como este irá especificá-la. 

 

Conhecimentos Prévios - Vide Subsunçor 

 

Construtivismo – Vide Cognitivismo 

 

Interdisciplinaridade – É uma metodologia educacional que busca integrar diferentes áreas do 

conhecimento a fim de ampliar a compreensão do aluno e possibilitar que este forme uma 

ideia de mundo mais completa, crítica e abrangente.  

 

Mapa Conceitual - É um diagrama hierárquico de conceitos e relações entre conceitos  

 

Mapa Mental – É a associação que se faz a um conceito. Geralmente essa associação é feita 

no quadro tendo como elemento central o conceito a ser estudado e associando a ele outros 

conceitos que os alunos achem pertinentes a ele. 

 

Modelo Mental - É um análogo estrutural de um estado de coisas do mundo que o sujeito 

constrói em sua memória de trabalho  

 

Multidisciplinaridade – É o estudo ou análise de um determinado assunto ou objeto específico 

por áreas distintas do conhecimento (disciplinas) de maneira independente, isto é, sem a 

cooperação e relação entre elas. É modelo e formato de ensino convencional fragmentado em 

disciplinas. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais 2013. Página 28 a 

Multidisciplinaridade “Expressa frações do conhecimento e o hierarquiza”. 

 

Organizador Prévio – É o elemento que relaciona os conhecimentos prévios trazidos pelos 

alunos com a nova informação que está sendo trabalhada. 

 

Pluridisciplinaridade – É o estudo ou análise de um determinado assunto ou objeto específico 

por áreas distintas do conhecimento (disciplinas) buscando relações entre elas sobre o objeto 

de estudo. Segundo as Diretrizes Curriculares a pluridisciplinaridade “Estuda um objeto de 

uma disciplina pelo ângulo de várias outras ao mesmo tempo. A pesquisa pluridisciplinar 

traz algo a mais a uma disciplina, mas restringe-se a ela, está a serviço dela”. (Diretrizes 

Curriculares Nacionais 2013, P28). Um exemplo prático disso seria um trabalho sobre fontes 

alternativas de geração de energia onde o professor de física abordaria o funcionamento e 
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eficácia de cada uma, o professor de geografia discutiria os impactos ambientas, assim como 

o professor de biologia também trataria sobre os impactos na biosfera, o de matemática sobre 

os custos de produção, implantação e o saldo econômico de cada uma e o de português 

poderia utilizar todos esses argumentos para elaborar uma redação sobre o assunto. 

 

Situação Problema - É uma situação, tarefa, questão etc. apresentada para a turma pelo 

professor na forma de um problema em que a turma tenha que desenvolver uma linha de 

raciocínio para resolvê-la e chegar à conclusão esperada que é o conceito alvo daquela aula. 

 

Sequência de Ensino Investigativa (SEI) - É uma sequência de passos ou etapas desenvolvidos 

e realizados no decorrer de uma aula, a partir de uma situação problema para realizar com 

sucesso uma atividade investigativa. 

 

Subsunçor - É um conhecimento prévio específico já existente na estrutura cognitiva do 

indivíduo que seja relevante à nova informação que está sendo inserida e possa atuar como 

facilitador da assimilação e processamento da mesma.  

 

Teoria do Ensino e da Aprendizagem - Uma teoria da aprendizagem é um conjunto de 

conceitos e ideias próprias formuladas sob o ponto de vista de um ou vários pesquisadores 

acerca dos elementos que envolvem tantos os processos de ensino quanto os de aprendizagem.  

 

Transdisciplinaridade – É um aspecto muito mais elevado e abstrato, sugere o fim das quebras 

das disciplinas como são hoje e defende que não se deve rotular o conhecimento e sim apenas 

aprender com ele.  

 

Transversalidade – É entendida como uma forma de organizar o trabalho didático-

pedagógico em que temas, eixos temáticos são integrados às disciplinas, às áreas ditas 

convencionais de forma a estarem presentes em todas elas. A transversalidade difere-se da 

interdisciplinaridade e complementam-se; ambas rejeitam a concepção de conhecimento que 

toma a realidade como algo estável, pronto e acabado. A primeira se refere à dimensão 

didático-pedagógica e a segunda, à abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento.      
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Unidade de Ensino Potencialmente Significativo (UEPS) – É uma aula ou trechos de uma aula 

sobre um tema específico, por isso o nome unidade de ensino, composta por Sequencias de 

Ensino Investigativo (SEI). 
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