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EPÍGRAFE 

  
A suprema excelência do amor  

 

 Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse 

amor, seria como o metal que soa ou como o címbalo que retine. 

E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios 

e toda a ciência, e ainda que tivesse toda fé, de maneira tal que 

transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. 

E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e 

ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse 

amor, nada disso me aproveitaria. 

O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não se 

vangloria não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não 

busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal; não se 

regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade; tudo sofre, tudo 

crê, tudo espera, tudo suporta. 

O amor jamais acaba; mas havendo profecias, serão aniquiladas; 

havendo línguas, cessarão; havendo ciência, desaparecerá; porque, em 

parte conhecemos, e em parte profetizamos; mas, quando vier o que é 

perfeito, então o que é em parte será aniquilado. 

Quando eu era menino, pensava como menino; mas, logo que cheguei a 

ser homem, acabei com as coisas de menino. 

Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos 

face a face; agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, 

como também sou plenamente conhecido. 

Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor, estes três; mas o 

maior destes é o amor.  

 

I CORINTIOS 13. 
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RESUMO 

O presente trabalho apresenta os resultados da implementação de propostas 
metodológicas para o Ensino de Ciências do 9º ano especificamente o Ensino 
de Física.  Propostas metodológicas foram sugeridas e aplicadas na Escola Dr. 
Wilson Marquês Desembargador em três turmas do 9º ano, durante as aulas 
de Ciências. As atividades propostas visaram incentivar os professores de 
Ciências Naturais a diversificar suas práticas diárias de sala de aula 
procurando métodos que possam estimular seus alunos a ter prazer em 
estudar, ou seja, desenvolver suas aprendizagens relacionando com o mundo 
em que vivem. Foram trabalhados os seguintes conteúdos de física: Energia, 
movimento e eletromagnetismo. Estes foram abordados através de pesquisa, 
entrevista, aula prática, vídeo aula, seminário e apresentação de experiências. 
Através dos resultados obtidos foi possível observar que a aplicação das 
atividades metodológicas levou a um maior interesse dos alunos pelo estudo 
da física. Pois estes se mostraram mais seguros para analisar os problemas e 
situações vivenciadas. Além disso, a relação entre o conteúdo ministrado e o 
cotidiano, conduziu estes alunos ao desenvolvimento de suas capacidades 
individuais e sociais, tratando o estudo da física com mais interesse e dando 
significado a esta ciência em sua vida. 
 

Palavras-chaves: Ensino de Ciências, Proposta metodológica, aprendizagem 

significativa. 
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ABSTRACT 

The present work presents the results of the implementation of methodological 
proposals for teaching ninth grade science specifically the physics teaching.  
Methodological proposals have been suggested and implemented at school Dr 
Wilson Marquis Desenbargador in three classes of ninth grade, during science 
classes. The proposed activities aimed at encouraging teachers of natural 
sciences to diversify their daily classroom practices looking for methods that 
may stimulate your pupils to take pleasure in studying or developing their 
learning and relationship with the world in which they live.  Were worked the 
following contents of Physics: energy, movement and electromagnetism. These 
were addressed through research, interview, practical lessons, video lesson, 
seminars and presentation of experiences. Through the results obtained it was 
possible to observe that the implementation of methodological activities led to a 
great interest of the students in the study of physics. As they showed. 
 

Keywords: science education, methodological approach, meaningful learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

O ensino de ciências nos anos finais do ensino fundamental tem como 

objetivo desenvolver a capacidade de interpretar e buscar solucionar problema 

através da compreensão do meio natural e social. No entanto, essa realidade 

não é vivenciada, visto que muitos profissionais utilizam práticas tradicionais 

sem levar em consideração os conhecimentos prévios dos alunos. Tal situação 

leva o aluno a apresentar dificuldades de aprendizagem na disciplina de 

ciências no que diz respeito aos conteúdos de física e química, ministradas no 

9º ano do ensino fundamental, muitas por apresentarem aos alunos somente 

os cálculos matemáticos. Portanto, tal situação tem levado várias escolas a 

uma constante preocupação com a aprendizagem dos educandos referente a 

disciplina de ciências do 9º ano, principalmente as referente ao ensino de 

física.  Moretzsohn, Nobre e Dieb (2003), afirmam que: 

 
Ao aluno que vai cursar Física, pela primeira vez na oitava série, é 
apresentado um extenso conteúdo em que é exigido certo formalismo 
matemático. É aí, então, que as dificuldades começam a aparecer, 
levando a maioria dos alunos a considerar a Física como uma 
disciplina insuportável, quando na verdade, em muitos casos, o 
problema não está na Física em si, mas na ferramenta necessária para 
a sua melhor compreensão, no caso a Matemática, principalmente. 
(MORETZSOHN, NOBRE E DIEB 2003, p. 32). 
 

 
Como podemos observar a disciplina, em si não apresenta dificuldades 

em extremo, mas os conteúdos em excesso e as ferramentas utilizadas para 

ministrá-la é que são os principais vilões. Domingues, Koff e Moraes (2000) 

destacam que isso se deve a dificuldade dos professores em dinamizar e 

contextualizar os conteúdos de física, na tentativa de buscar, selecionar e 

aplicar metodologias para o ensino de física com o intuito de minimizar tais 

problemas e facilitar o ensino-aprendizagem desta ciência. 

Para analisar o ensino de ciências na escola pesquisada, foram 

realizadas entrevistas com os professores e alunos das turmas do 9º ano, 

buscando identificar os problemas enfrentados. Nessa perspectiva, as 

propostas aqui relatadas buscam atender a necessidade de mudar e tornar o 

Ensino de Física significativo para os alunos. Busca ainda contextualizar a 

física promovendo ao aluno a construção do conhecimento levando em conta 

suas experiências do cotidiano. 
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2  OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 Analisar as metodologias utilizadas pelos professores na disciplina de 

ciências do 9º ano no que concerne ao ensino da física no intuito de 

contribuir com processo de ensino aprendizagem.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar as metodologias aplicadas no ensino de Ciências do 9º ano 

no que concerne ao ensino da física 

 

 Propor métodos que facilitem a aprendizagem dos alunos na disciplina 

de ciências especificamente aos conteúdos de física.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 
 
3.1 O ENSINO DE CIÊNCIAS DO 6º ANO 9º ANO 
 

Segundo Zotti (2006) no Brasil, a influência mais ativa do Estado na 

organização da educação ocorreu no período do Estado Novo, de 1937 a 1945, 

que levou à criação das Leis Orgânicas do Ensino para os níveis secundários e 

primários, atualmente Ensino Básico. Nesse período, definiu-se a 

obrigatoriedade da disciplina de Ciências para as terceira e quarta séries do 

curso ginasial (atuais oitavo e nono ano do Ensino Fundamental), assim como 

os conteúdos mínimos para cada série. Em linhas gerais, para a terceira série 

do Curso Ginasial, foram definidos os conteúdos sobre a Água, Ar e Solo, 

noções de Botânica e de Zoologia e o Corpo Humano e, para a quarta série, 

noções de Química e de Física (DOMINGUES; KOFF; MORAES, 2000). 

Quando o Ensino de Ciências passou a permear as demais séries do ensino 

fundamental atual, estes conteúdos foram distribuídos entre elas: Água, Ar e 

Solo para o sexto ano; Botânica e Zoologia para o sétimo ano; Corpo Humano 

para o oitavo ano e, finalmente, Química e Física para o nono ano. 

 Até os anos 60, por exemplo, o ensino de Ciências passou por uma 

longa fase em que a ciência era apresentada como neutra e o importante eram 

os aspectos lógicos da aprendizagem e a qualidade dos cursos era definida 

pela quantidade de conteúdos conceituais transmitidos. Nos anos seguintes 

valorizou-se a participação do aluno no processo de aprendizagem do método 

científico através de atividades práticas de laboratório. Na década de 70, a 

crise econômica mundial e os problemas relacionados com o desenvolvimento 

tecnológico fizeram surgir no ensino de Ciências um movimento pedagógico 

que ficou conhecido como “ciência, tecnologia e sociedade” (CTS). Essa 

tendência no ensino é importante até os dias de hoje, pois leva em conta a 

estreita relação da ciência com a tecnologia e a sociedade, aspectos que não 

podem ser excluídos de um ensino que visa formar cidadãos. Nos anos 80 a 

atenção passou a ser dada ao processo de construção do conhecimento, a 

partir da década de 90, a preocupação tomou mais espaço e buscava novos 

caminhos para o ensino de Ciências procurando dar sentido ao ensino desta 

disciplina através de teorias e experiências científicas. 
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As atenções da educação estão hoje basicamente voltadas para a idéia 

de cidadania e para a formação de professores com novos perfis profissionais, 

professores com objetivo de trabalhar com uma visão interdisciplinar e 

contextualizada. 

Neste sentido, as propostas mais adequadas para um ensino de 

Ciências coerente com tal direcionamento devem favorecer uma aprendizagem 

comprometida com as dimensões sociais, políticas e econômicas que 

permeiam as relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Trata-se, assim, 

de orientar o ensino de Ciências para uma reflexão mais crítica acerca dos 

processos de produção do conhecimento científico-tecnológico e de suas 

implicações na sociedade e na qualidade de vida de cada cidadão. É preciso 

preparar os cidadãos para que sejam capazes de participar, de alguma 

maneira, das decisões que se tomam nesse campo, já que, em geral, são 

disposições que, mais cedo ou mais tarde, terminam por afetar a vida de todos. 

Essa participação deverá ter como base o conhecimento científico adquirido na 

escola e a análise pertinente das informações recebidas sobre os avanços da 

ciência e da tecnologia. 

A ciência e o seu ensino no tempo e no espaço deve levar o homem a 

entender e agir cientificamente no mundo por meio do conhecimento adquirido 

através do ensino que, de modo geral, está além do senso comum. 

Hoje temos propostas curriculares nacionais (BRASIL, 1996), entre 

outras, que enfatizam a necessidade da abordagem interdisciplinar, em 

detrimento do estudo dos conteúdos de forma fragmentada. Como também as 

questões ambientais e a contextualização ganharam espaço nos programas 

escolares e a Ciência passou a ser apresentada como um processo, pelo 

menos nos documentos e discurso das autoridades e professores. 

Mesmo com o aparente consenso a respeito desses aspectos, algumas 

contradições ainda persistem. Ao avançar nas fases escolares, os estudantes 

deparam-se, cada vez mais, com um ensino fragmentado, apesar do discurso a 

favor de uma abordagem interdisciplinar e contextualizada. Os programas 

escolares de Ciências do 9º ano de muitas escolas são exemplos disso, pois 

sua formatação baseada na Química e na Física separadamente ainda 

permanece, situação que pode ser constatado nos livros de Ciências e nos 
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trabalhos dos professores. De acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais o ensino de Ciências no ensino fundamental deve: 

 
Mostrar o ensino de ciências como um conhecimento que colabora 
para compreensão do mundo e suas transformações, para reconhecer 
o homem como parte do universo e como indivíduo e a meta que se 
propõe para o ensino na área de ciências na escola fundamental. A 
própria ação de seus conceitos procedimentos pode contribuir para o 
questionamento do que se vê e ouve, para ampliação das explicações 
acerca dos fenômenos da natureza, para compreensão e valorização 
dos modos de intervir na natureza e de utilizar seus recursos, para 
compreensão dos recursos tecnológicos que realizam essas 
mediações, para reflexão sobre questões éticas implícitas nas relações 
entre ciências, sociedade e tecnologia (BRASIL, 1998, p.19). 

 

Conforme vimos os Parâmetros Curriculares Nacionais defende que o 

ensino de ciências deve ser transformado, possibilitando aos alunos 

aprendizagem significativas. No entanto deparamo-nos nas escolas com 

profissionais autoritários e muitas vezes com métodos ainda tradicionais. 

Vejamos a citação abaixo  

 
“(...) suas investigações devem constituir-se em processos de 
interações múltiplas entre aspectos teóricos e elementos práticos, que 
caracterizam a dinâmica da organização e produção de novos 
conhecimentos. Nesse sentido, os conhecimentos necessários à 
prática pedagógica dos professores resultariam de um processo das 
inter-relações estabelecidas entre os conhecimentos acadêmicos e os 
conhecimentos vindos de reflexões sobre a prática pedagógica, que 
seriam, ao mesmo tempo, condicionadas e condicionantes dos 
conhecimentos resultantes em cada momento do processo de 
formação e ao longo do desenvolvimento profissional do professor” 

(ROSA e SOUSA apud ABIB 2002). 
 
 No processo de ensino-aprendizagem “o ensino de ciências naturais 

deve deixar de ser encarada meramente como transmissão de conceitos 

científicos e passar ser compreendida como processo, possibilitando a 

evolução de sua cultura cientifica” (LOPES 1999). 

Vale ressaltar que os professores estão inseridos em um momento da 

história repleto de desafios, pois vivemos um período que o acesso à 

informação se dá por meio das mais variadas formas e tecnologias (celulares, 

computadores, tabletes e etc.). Desta forma, chamar atenção dos alunos nas 

aulas de ciências, necessita que o professor tenha comprometimento e uma 

metodologia eficaz, procurando enriquecer e inovar suas práticas em sala de 

aula, podendo recorrer a várias ferramentas didáticas. Segundo Freire (1996 

p.103) “nenhuma autoridade docente se exerce sem competência. O professor 
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que não leva a sério sua formação não tem força moral para coordenar as 

atividades de sua classe”. 

Nesse sentido percebe-se a importância do papel do professor 

principalmente daqueles docentes que se dedicam a melhorar suas práticas 

diárias de sala de aula procurando facilitar a aprendizagem dos alunos através 

de metodologias bem planejadas. Também não se podem creditar todos os 

problemas referentes ao ensino de ciências somente ao desempenho dos 

professores ou ao papel dos alunos, é importante ressaltar outros aspectos que 

envolvem o processo ensino aprendizagem, como: estrutura física da escola, 

os demais atores da comunidade escolar (coordenadores e professores das 

diversas disciplinas).  

 Ouvimos todos os dias nos noticiários e meios de comunicação que a 

maioria das escolas públicas não oferece recursos necessários aos 

profissionais da educação e nem formação continuada aos docentes, o que 

pode ocasionar problemas ao ensino de forma geral. 

Segundo os PCNs, os alunos trazem para a escola conhecimentos, 

ideias e intuições, construídas através das experiências que vivenciam em 

seus grupos socioculturais. Além disso, aprendem a atuar de acordo com os 

recursos, dependências e restrições de seu meio. “O fator que mais influência 

no aprendizado é o que o aluno já conhece” (AUSUBEL, 1982). 

Estes conhecimentos são importantes para o ensino de forma geral, 

visto que, o professor pode utilizar os conhecimentos empíricos que os alunos 

trazem para a sala de aula e associá-los aos conceitos que aborda em suas 

aulas. Essa prática permite fazer um elo entre conteúdo estudado e momentos 

vivenciados no dia a dia. Segundo Carvalho e Gil-Perez diz que: 

 
O interesse por saber organizar atividades de aprendizagem manifesta-
se como uma das necessidades formativas básicas dos professores. 
Inclusive aqueles que orientam o seu ensino como uma transmissão de 
conhecimentos já elaborados, consideram muito conveniente poder 
completar suas explicações com algum tipo de atividade dos alunos. 
Esse interesse cresce, é lógico, quando se pretende organizar a 
aprendizagem como uma construção de conhecimentos por parte dos 
alunos (CARVALHO e GIL-PEREZ, 2001, p.42). 

 

Um fator que deve ser considerado no ensino de Física é a ausência 

da interdisciplinaridade entre as disciplinas de Física e Matemática. A 

Matemática é uma poderosa ferramenta de auxílio a várias outras áreas de 
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conhecimento, não podendo ser desvinculada do ensinamento dessas outras. 

Portanto o aluno não poderá desenvolver seus conhecimentos Físicos se não 

tiver conhecimento das ferramentas matemáticas adequadas para a resolução 

dos problemas numéricos muito frequentes nesta disciplina. 

Segundo Rutz (2009) ao chegarem, ao Ensino Médio, os conteúdos 

observados são uma reelaboração mais completa do que já foi estudado, e fica 

mais fácil estabelecer a continuidade do conceito. 

De acordo com Battistel (2006): 

Os debates sobre educação e ensino têm sido muito frequentes e a 
formulação de propostas de ensino sobre bases construtivistas ainda é 
e será um problema importante para os professores que estão 
interessados em praticar uma pedagogia diferenciada, que possa ser 
utilizada para o desenvolvimento de outros conceitos e de outras 
habilidades (BATTISTEL, 2006, p.81). 

 

O ensino de ciências no 9º Ano deve ser desenvolvido de maneira 

prática, fácil e eficaz, pois assim como os anos anteriores ele é decisivo para o 

sucesso dos alunos nos primeiros semestres do Ensino Médio, onde o currículo 

torna-se mais exigente. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) preveem para a 

disciplina de ciências do 6º ao 9º ano do ensino fundamental quatro eixos 

temáticos básicos: Terra e Universo, Vida e Ambiente, Ser Humano e Saúde e 

Tecnologia e Sociedade. Podemos perceber que para os primeiros anos do 

segundo segmento do Ensino Fundamental, somente o tema Terra e Universo 

está ligado de maneira mais significativa a Física, e mesmo assim se restringe 

a uma pequena área dessa disciplina. Este eixo está fortemente baseado no 

estudo da Astronomia do comportamento do sistema solar e os planetas nele 

contidos, nada se estudam sobre os fenômenos terrestres. 

O eixo Tecnologia e Sociedade, último tema a ser trabalhado no ensino 

fundamental está mais ligado aos fenômenos físicos do nosso planeta, mas 

não da maneira necessária para um estudo satisfatório da disciplina de Física. 

Esta situação se reflete no fato do estudo das ciências nas séries iniciais se dá 

basicamente no estudo de conteúdos de Biologia, sendo muito pouco citados 

os relacionados à Física, ou até mesmo de Química, que não vem ao caso 

discutir. Os conteúdos estudados em ciências no 9º ano estão divididos em 

duas partes, os conteúdos referentes a químicas e os referentes a físicas. Com 
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a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional a parti do ano 

de1996 iniciou-se uma nova “reforma na educação” com isso um novo 

direcionamento da educação será esperada por parte das práticas dos 

docentes e das escolas em geral. Nesse sentido Brasil, (1998), vem colaborar 

dizendo que: 

 
Para isso, o desenvolvimento de atitudes e valores é tão essencial 
quanto o aprendizado de conceitos e de procedimentos. Nesse sentido, 
é responsabilidade da escola e dos professores promoverem o 
questionamento, o debate, a investigação, visando entendimento da 
ciência como construção histórica e como saber prático, superando as 
limitações do ensino passivo, fundado na memorização de definição e 
de classificações sem qualquer sentido para o aluno (BRASIL, 1998, 
p.22). 

 

Deve-se considerar que para o ensino de física no ensino fundamental, 

o ponto inicial para o desenvolvimento do aprendizado deve ser a análise de 

situações previamente conhecida pelos discentes. A proposta destas situações 

levará ao estudo das teorias físicas, a possibilidade de uma maior capacidade 

de unificar diversos fenômenos. De acordo com Cavalcante (2010) o 

desconhecimento básicos de leitura e de interpretação de textos são 

dificuldades que os alunos encontram hoje na sala de aula, outro fator que 

influencia diretamente é a dificuldade em matemática, fatores que influenciam 

no aprendizado do aluno quando deparados como os conteúdos de física. 

Essas dificuldades vivenciadas pelos alunos do 9º ano, referentes aos 

conteúdos de física, reflete a realidade dos alunos, pois, não apresentam 

relação com o cotidiano  e a ausência de metodologia que faça o aluno 

compreender a função da física e seus conceitos aliado ao uso apenas de 

cálculos matemáticos leva o aluno a criar uma antipatia pela disciplina, 

mediante ao fato de diversos estudantes que não gostam da matemática passa 

a não gostar também da física por associarem esta somente aos cálculos.  

A física é uma ciência que estuda as leis da natureza. Mas para que o 

ensino desta ciência torne-se interessante aos olhos dos alunos é necessário 

que os conteúdos sejam associados ao cotidiano do aluno fazendo com que o 

ensino de física, contribua para a formação de uma cultura cientifica 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. 
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Para que todo esse processo, tenha sentido a vida do aluno é 

imprescindível, assim sendo os conteúdos devem ser trabalhados de uma 

forma dinâmica e através de um diálogo constante entre professor e aluno 

buscando objetos e fenômenos que fazem parte do cotidiano do aluno como 

realização de atividades extraclasse, como visitas em museus de ciências, em 

usinas hidrelétricas, fábricas, frigoríficos em todos os locais que a física esteja 

presente e assim facilitando a aprendizagem de forma que permita ao aluno 

construir uma percepção crítica do mundo em que vive e se tornem indivíduos 

participativos. 

Para que esses objetivos sejam alcançados a física deve ser encarada 

pelos professores não somente como um conjunto de conceitos, leis e 

fórmulas, mas como meio de compreensão prática do mundo. E que ajude no 

desenvolvimento cognitivo dos alunos tanto no sentido prático como conceitual. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Desembargador Dr. Wilson Marques da Silva, no Município de Tomé-açu em 

três turmas de 9º ano e com três professores de Ciências. Esta foi 

desempenhada na forma de Pesquisa-Ação com objetivo de analisar as 

metodologias utilizadas pelos professores na disciplina de ciências do 9º ano 

no que concerne ao ensino da física no intuito de contribuir com processo de 

ensino aprendizagem.  

 

Figura 1 – Fachada da escola Desembargador Wilson Marques 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SILVA, 2014 

 

A pesquisa foi desenvolvida por meio de observação, aplicação de 

questionário e execução de aulas práticas. Primeiramente observaram-se as 

aulas de Ciências para ver a realidade dos alunos e dos professores perante a 

disciplina. Logo em seguida foi aplicado questionários aos professores e alunos 

onde ambos podiam esclarecer o que pensavam e o que gostavam sobre a 

disciplina, dando seu ponto de vista e explicando o porquê dos problemas 

encontrados. O questionário também foi elaborado a fim de nortear os 

caminhos que a pesquisa deveria percorrer, sem que os resultados pudessem 
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ser manipulados. Para tanto, foi levado em conta os registros dos professores e 

alunos diante do questionário em relação ao grau de satisfação do professor 

como educador, no que diz respeito a sua prática pedagógica em sala de aula, 

e também sobre o uso das relações do conhecimento de física no cotidiano, 

sendo que o professor relacionava o conteúdo à realidade do aluno ou não se 

preocupa com isso.  

Esta pesquisa também teve como objetivo de descobrir qual a 

problemática e assim propor uma possível solução onde descobriu que os 

problemas estavam em como repassar os conteúdos de físicas. Portanto 

decidimos propor metodologias diferenciadas para que os professores possam 

diversificar suas aulas de Ciências no 9º ano e assim podendo facilitar ao aluno 

uma aprendizagem significativa. 

De maneira que foram realizadas observações e entrevista com os 

docentes e discentes com a finalidade de coletar dados sobre o tema proposto 

nesta pesquisa. A entrevista ocorreu de forma fechada sustentada em dois 

questionários destinados aos educadores e educandos, eles foram elaborados 

de acordo com o assunto em questão, com as especificações de cada grupo. 

As observações foram realizadas em três turmas que aqui serão apresentadas 

como turmas A, B e C. A turma A composta por 42 alunos, A turma B formada 

por 47 alunos e a turma C apresenta 30 alunos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 ANÁLISE DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: UMA RELEXÃO SOBRE AS 

METODOGIAS DO PROFESSOR 

Durante observação a turma A, pode-se perceber um ambiente físico 

bom possuindo uma boa iluminação, carteiras de madeiras, quadro magnético. 

A turma era composta por 42 alunos, sendo 80% do sexo feminino com faixa 

etária entre 13 e 16 anos. O tema da aula observada foi “movimento”, o 

professor iniciou com a apresentação do tema, exposição de conceitos e 

questionamentos aos alunos. O professor também utilizou o livro didático, além 

de utilizar situações cotidianas vivenciadas pelos alunos limitando-se a maior 

parte da aula na utilização do livro didático, parecendo que o livro era o 

principal recurso no momento da aula ou até mesmo do conteúdo.  

Em seguida foi-se observado a turma B, esta apresentou às mesmas 

características físicas da turma a em termos estruturais. A turma era formada 

por 47 alunos entre 13 e 17 anos, sendo 53% do sexo masculino. Nesta aula o 

tema abordado foi Ondas, Som e Luz, e para explanação do assunto o 

professor apropriou-se de recursos áudio visuais especificamente de uma 

vídeo-aula que foi retirada do programa telecurso, os alunos ficaram 

entusiasmados pela aula. A metodologia utilizada pelo professor não supera os 

limites do tradicionalismo, entretanto, se faz necessário registrar um grande 

interesse por parte dos alunos pelo tema, pois os mesmos estavam 

concentrados durante o vídeo. Em seguida o professor fez alguns 

questionamentos aos alunos sobre o tema estudado, além de retirar suas 

dúvidas. 

A terceira turma a ser observada foi a turma C, composta por 30 

alunos, a aula iniciou-se com um trabalho em grupo, no qual os alunos 

formaram grupos totalizando cinco equipes. O trabalho proposto foi a leitura e 

interpretação do texto tipos e Característica de ondas disponível no livro 

didático dos alunos. A ideia a princípio foi muito interessante. Todavia foi 

possível observar que alguns alunos não demonstraram interesse pela 

atividade, afirmando não entender o tema proposto, porém, parte dos alunos 

apresentaram uma boa desenvoltura diante da atividade proposta pelo 

professor. Diante dessas observações foi possível analisar que a atividade 
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direcionada pelo professor poderia ter chamado mais a atenção dos alunos se 

este não utilizasse somente o livro didático, como é possível observar na aula 

da turma b, onde o professor utilizou recursos áudio visuais. 

De acordo com a pesquisa ora apresentada foi possível na tabela 

abaixo as características dos três docentes entrevistados. O professor da aula 

a aqui denominada como professor A é formado em ciências naturais com 

formação na área somente há dois anos, enquanto que o professor B é 

formado em biologia há seis anos com experiência profissional há 8 anos. O 

professor C também é formado em biologia, porém formado há sete anos, mas 

com experiência na docência há seis anos. 

 
Tabela 1- Formação dos professores de ciências  

Professor  Nível de formação Área de 
formação 

Período de 
formação 

Período de 
docência 

A Superior Ciências 
Naturais 

1 ano 5 anos 

B Superior Biologia 6 anos 
 

8 anos 

C Superior Biologia 7 anos 
 

6 anos 

  

Diante dos resultados ora apresentado é possível inferir nesses dados, 

ressaltando o professor B, formado há seis anos mas com uma experiência de 

oito anos de sala de aula. Percebemos que todos eles possuem uma grande 

experiência em sala de aula, porém dois deles são formados em áreas afins e 

não em Ciências Naturais. 

Quando questionados sobre o tempo que dedicam para o planejamento 

de suas aulas os três professores afirmaram não dispor de tempo suficiente 

para planejar as aulas de ciências. Um deles afirmou que o tempo é pouco não 

sendo suficiente para elaborar aulas mais dinâmicas, o mesmo reconhece que 

possui muitas turmas, sendo estas com realidades diferentes. Ressaltou ainda 

que o único tempo são os finais de semana, que, no entanto, dedica a outras 

atividades e a família. 

Analisando as respostas do professor B percebemos a falta que faz um 

laboratório nas escolas para realizar atividades, extraclasse e assim 

desenvolver o ensino aprendizagem com mais significado. Como já 
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comentamos que os professores necessitam de recursos necessários para 

dinamizarem suas aulas, mas a questão é que não devemos culpar o fracasso 

do ensino de física a falta de recurso, o professor deve procurar outros 

métodos, pois as realizações de atividades práticas não são necessárias 

somente no laboratório, mas pode ser desenvolvidas em qualquer sala de aula 

sem necessidade de instrumentos e aparelhos sofisticados, basta que se tenha 

boa vontade e alguns objetos como: garrafas pet, fios elétricos, por exemplo, 

entretanto é preciso criar condições concretas para que as mudanças ocorram 

e alcancem melhoria na qualidade de ensino. 

Outro problema que dificulta a compreensão e absorção dos conteúdos 

é o fato da carência de profissionais principalmente aqui no município de 

Tomé-Açu, na tentativa de amenizar a situação, deslocam professores com 

formação em outras áreas principalmente da área de matemática, biologia e 

química, sem técnica suficiente para trabalhar os conteúdos e explorar as 

experiências do aluno no seu dia a dia. Estes acabam resumindo a física do 

ensino fundamental muitas vezes somente com cálculos deixando de mão o 

objetivo da física nesta série para o ensino médio. 

Mais o que está em discussão neste capitulo é entender o porquê das 

dificuldades encontradas pelos alunos nos conteúdos de Física no 9º Ano do 

Ensino Fundamental. E baseado em algumas teorias, observações nas salas e 

entrevistas com os professores pode-se perceber que muitos acontecimentos 

na pratica de sala de aula dos educadores deve ser mudada para que essas 

ideias não persistam mais. 

Segundo as ideias de Rosa e Souza (2002) as formações dos 

professores são muito importantes, o professor ao longo de sua vida de 

formação estudou para ser competente nas suas práticas diárias procurando 

cada vez mais interagir os aspectos teóricos na pratica. Pois o professor tem 

uma grande responsabilidade que é de facilitar a aprendizagens dos 

educandos. 

Carvalho e Gil Peres (2001) defendem que o professor já é um 

profissional competente para encarar os desafios da pratica de sala de aula. 

Essas competências já são os termos básicos de suas formações acadêmicas. 

Mas cabe a cada professor se interessar cada vez pela sua profissão 

abraçando com responsabilidade e fazendo seus planejamentos. 
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Para Freire (1996) o professor competente é aquele que por si já tem 

autoridade, ou seja, tem autonomia. O professor competente é quem leva a 

sério seu trabalho, planeja suas aulas, tem comprometimento com o 

desenvolvimento de aprendizagem dos alunos. Já, a ideia de Battistel (2006) 

segundo ele que não é fácil para o professor utilizar praticas diferenciadas. 

Pois muitas vezes as barreiras constam, nos próprios currículos da escola. A 

educação ela é muito burocrática, por mais que o professor procure diferenciar 

sua pratica cotidiana muitas vezes a escola não está preparada, mais se sabe 

que essas práticas são importantes para o desenvolvimento de novos 

conceitos e habilidades. Portanto as ideias dos autores acima, explicam como 

o professor deve atuar na sala de aula tendo um ponto em comum que é a 

importância do educador planejar suas aulas, e que é de suma importância o 

papel profissional educador que leva a sério sua profissão. 

A questão referente às ferramentas didáticas utilizadas durante as 

aulas de ciências, dois dos professores entrevistados responderam que não 

utilizam muitas ferramentas por que a escola não oferece recursos didáticos. 

Outro professor afirmou que mesmo a escola não oferecendo os recursos 

didáticos necessários ele utiliza objetos confeccionados por ele mesmo, ou 

direciona sua aula com o auxílio de data show, livros, TV para vídeos e a 

internet para fonte de pesquisa com os alunos. 

Os professores foram indagados sobre formação continuada, todos 

afirmaram que o município não oferece formação, porém as instituições 

presentes no município como a Universidade Federal do Pará – UFPA e 

Universidade do Estado do Pará – UEPA oferecem cursos de formação 

continuada, mas os professores relataram que a falta de tempo continua sendo 

o principal problema. 

Com relação às aulas extraclasse, quando questionado sobre a 

dinâmica destas atividades somente um dos professores afirmou que procura 

diversificar suas aulas e sempre realiza atividade extraclasse mas encontra 

dificuldade com relação ao apoio da escola e do município, pois nem sempre 

consegue transporte para realizar tais atividades. 

Quando questionados sobre o uso do livro didático, os professores 

relataram que utilizam bastante o livro, mas que também utilizam outros 

recursos como a internet e outras praticam como pesquisa, vídeos aulas etc.. 
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Referente às dificuldades encontradas pelos alunos nos conteúdos de 

física do 9º ano e sobre a importância do ensino de física nesta serie, os três 

afirmaram que as dificuldades encontradas pelo discente está relacionada a 

matemática. Sobre a importância do ensino de física do 9º ano, os professores 

afirmaram que o ensino de física é muito importante, pois a física para a 

disciplina de ciências uma maneira de construir conhecimentos científicos 

através da experimentação e da investigação, assim como a oportunidade que 

os alunos têm de vivenciar os conteúdos de física relacionados com o cotidiano 

do aluno. 

No que concerne a opiniões dos alunos quanto a relevância do ensino 

de ciências, as respostas dos alunos ficaram assim: 

 
GRÁFICO 1- Opinião dos alunos em relação ao ensino de ciências 

 

 

Considerando-se os resultados obtidos verificou-se que mais de 40% 

dos alunos consideram que as aulas de Física no ensino de Ciências e os 

conteúdos de Física são interessantes e só a minoria dos alunos 16% 

consideram as aulas de Física ruim.  
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GRÁFICO 2- Relevância dos conteúdos de física, nas aulas de ciências  

 

 

 

Observando o gráfico 2 é possível perceber que a maioria (41%) dos 

alunos do 9°ano acham as aulas de física e o conteúdo interessante, a minoria 

(4%) não gosta da disciplina que deve ser por algum motivo que será 

especificado mais adiante.  

 
GRÁFICO 3- A metodologia do professor contribui para uma melhor 
compreensão dos conteúdos de física, nas aulas de ciências. 
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Mas só 33% dos alunos afirmaram que a didática do professor referente 

ao conteúdo enquanto que 50% dos alunos afirmaram serem favorecidos pela 

metodologia utilizada pelo professor nas aulas de ciências, e a minoria (17%) 

afirmou que as metodologias empregadas durante as aulas de ciências nunca 

favorecem uma compreensão dos conteúdos de física. Cabe ressaltar que 

100% dos alunos afirmaram a utilização do livro didático nas aulas. 

Em relação à questão como você gostaria que fossem realizadas as 

aulas de física? A grande maioria das turmas respondeu que gostariam que as 

aulas de física fossem realizadas através de experiências, atividades 

extraclasses assim seria muito mais interessante. 

Segundo Vygotsky (1991), a internalização ou reconstrução interna de 

conhecimento, depende da interação social onde ocorra o compartilhamento de 

significados. Para efetiva aprendizagem é fundamental também que a interação 

ocorra dentro da zona de desenvolvimento proximal. Portanto o papel do 

professor como mediador, se apresenta como fundamental, não se trata, no 

entanto de simplesmente expor conteúdo aos estudantes e sim promover 

interação que proporcione troca de significados entre os envolvidos no 

processo, ou seja, os alunos. 

Já referente à pergunta- Você encontra alguma dificuldade para 

assimilar os conteúdos da disciplina de física? Qual? A grande maioria das 

turmas respondeu que sim, porque tem muitos cálculos e às vezes os 

professores não explicam direito e nem tem paciência de ajudá-los. 

Referente à questão Como você acha que deveriam ser as aulas de 

ciências ao ensinar física no 9° ano? As três turmas responderam deveriam ser 

com menos cálculos e com muito mais dinâmicas e exemplos práticos. 

Como podemos ver a grande dificuldade dos alunos referente ao 

ensino de física é utilização de cálculos onde os professores se preocupam 

somente em repassar a física com a linguagem matemática e de preferência os 

a parte dos cálculos e esquece que a física vai além dos cálculos ela devem 

encantar os alunos, pois ela é uma ciência que explica as leis do universo. É 

importante destacar que existem outras formas de ensinar a física como aulas 

práticas ou experiências, Pinho Alves (2002), afirma que o método 

experimental não deve ser desprezado ao longo do ensino de física neste 

sentido podemos perceber a falta que faz uma atividade diferenciada no ensino 
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de ciências dentro do ensino de física. Diante destes resultados percebeu-se 

que o ponto de partida para o aprendizado deverá levar ao aluno a sentir gosto 

e interesse pelo o conteúdo. Pois BRASIL (1998) afirma: 

Na reflexão e desenvolvimento de valores humanos e das atitudes da 
cidadania, já se pode contar com a possibilidade de discutir 
especificamente o direito e a solidariedade, tanto nas relações 
interpessoais como na postura social mais ampla, diante do ambiente 
natural e humano com que o estudante interage. Em acréscimo, o 
reconhecimento da Ciência e da Tecnologia como fazeres humanos, 
legitimados e realizados dentro dos contextos sociais e culturais 
específicos possibilita abrir, durante a aula de Ciências Naturais, o 
exercício da cidadania crítica que valoriza o conhecimento acumulado 
pela humanidade, considerando seus limites e dificuldades. (BRASIL, 
1998, p.88) 

 

5.2 PROPOSTAS METODOLÓGICAS E SUA APLICAÇÃO 

As propostas metodológicas aqui lançadas têm o objetivo de inovar o 

ensino de física que compõe a disciplina de ciências do 9° ano. Um dos 

desafios para os professores que ministram a disciplina de ciências é pôr em 

prática os conceitos teóricos estudados. Desta forma, as propostas aqui 

apresentadas tem o intuito de contribuir para o ensino de ciências, valorizando 

situações do cotidiano e conhecimento prévio dos alunos. Além disso, é 

necessário que o professor utilize ferramentas didáticas que o auxilie a 

desenvolver atividades inovadoras, evitando o uso diário de livros didáticos e 

resolução de cálculos matemáticos. 

Os conteúdos abordados nas atividades propostas no presente estudo 

são: energia, movimento, ondas de som e do eletromagnetismo. As propostas 

aqui apresentadas devem ser desenvolvidas de forma contextualizada, 

buscando associar a teoria à prática dos conceitos abordados em sala de aula. 

Desta forma, os alunos serão desafiados através e assim os conteúdos se 

tornarão mais significativos para eles. 

Para que estas propostas sejam realmente satisfatórias é importante 

que haja interação entre os alunos, pois é importante que haja interação social 

e assim facilite a aprendizagem do indivíduo, Vygotsky 1996. A maioria das 

atividades será desenvolvida em grupos (seis componentes cada grupo) para 

que promovam a comunicação e troca de informações entre os integrantes dos 

grupos. Além disso, será elaborado um guia das atividades, o qual será 
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desenvolvido pelo professor com a finalidade de nortear os passos de cada 

tarefa que os alunos irão desenvolver. Os guias das atividades permitirão aos 

alunos chegarem as suas próprias respostas sejam elas cientificamente 

corretas ou não. 

A proposta metodológica para se trabalhar o tema energia será 

desenvolvida através de pesquisas, entrevistas e seminários. Durante a aula 

inicial será proposto aos alunos uma pesquisa sobre o tema, no laboratório de 

informática e sala de leitura da escola, esta pesquisa corresponde aos itens: O 

que é energia e como é gerada? O uso da energia no dia a dia e na indústria; 

As diferentes fontes de energia; Quais os benefícios e malefícios para os seres 

humanos e o meio ambiente?  

Após a pesquisa sob a orientação do professor, os alunos irão elaborar 

um roteiro de perguntas para a entrevista que será realizada como atividade 

extraclasse, os entrevistados serão pessoas com uma faixa etária de 50 a 60 

anos.  O objetivo dessa entrevista é investigar como estes tinham acesso à 

energia elétrica e como era essa relação. O próximo passo é expor os dados 

obtidos nas entrevistas através de seminários realizados pelos alunos. 

Para desenvolver o tema movimento são propostas atividades práticas 

com observação do ambiente e vídeos referente ao assunto abordado. Na 

abordagem desse tema sugere-se que o professor promova uma aula passeio 

ao centro da cidade para que os alunos observem os movimentos dos carros e 

das pessoas. Na aula seguinte os alunos irão assistir a um vídeo educativo 

sobre o tema outra sugestão é passar o filme “Sonhos no gelo” com um roteiro 

de perguntas para os alunos responderem. 

A terceira proposta a ser desenvolvia é referente ao tema 

eletromagnetismo, nesta aula os alunos irão assistir a um vídeo que trata o 

tema associando com situações do cotidiano. A etapa seguinte é que cada 

grupo realize experimentos correspondente ao tema estudado. 

Portanto vale ressaltar que os professores de física devem estar em 

constante pesquisa para que possam através de novas metodologias 

facilitarem a aprendizagem dos seus alunos. As propostas aqui lançadas 

deverão ser apenas um exemplo de como é possível diversificar as aulas de 

físicas e fazer com que o ensino de ciências do 9° ano torne-se interessante 
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aos alunos deixando de ser uma disciplina que se baseia somente em cálculos 

e atividades dos livros didáticos. 

 
5.3- Aplicação de novas práticas: um trabalho de intervenção 

As atividades metodológicas propostas foram desenvolvidas na Escola 

Municipal Dr. Wilsom Marques Desembarcador no município de Tomé-Açu em 

três turmas do 9° ano do ensino fundamental. Para cada tema foram de duas a 

três atividades. 

 

5.3.1 Aula 1- Energia  

No primeiro dia de aula, houve a apresentação das atividades aos 

alunos da turma, descrevendo a proposta, seus objetivos e a dinâmica das 

tarefas. 

Após esse diálogo inicial os alunos se dividiram em grupos de até 6 

componentes, cada grupo recebeu um roteiro que orientava os passos da 

atividade. Logo depois a divisão dos grupos, estes se direcionaram a sala de 

informática da própria escola para realizar a pesquisa sobre tema energia com 

os seguintes itens: Grupo 1 - O que é energia e como é gerada;  

Grupo 2 - O uso da energia no dia a dia e na indústria;  

Grupo 3 - As diferentes fontes de energia;  

Grupo 4 - Quais os benefícios e malefícios para os seres humanos e o meio 

ambiente? 

Os grupos realizaram a atividade de pesquisa em 50 minutos. Logo em 

seguida orientados pelo professor, cada grupo elaborou um seminário sobre 

sua pesquisa, o qual apresentariam na última aula do tema. 

 

.5.3.2- Aula 2: Energia  

Na aula seguinte foi proposto aos alunos a realização de uma 

entrevista com pessoas com a faixa etária de 50 a 60 anos sobre o tema 

energia. Nesta aula os mesmos grupos formados na aula anterior elaboraram 

as perguntas da entrevista com o auxílio do professor. As entrevistas foram 

realizadas pelos alunos no bairro da escola e estas ocorreram no período em 

que os alunos não tinham aula. Os dados obtidos deveriam fazer parte do 

seminário iniciado na aula anterior. 
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Os alunos mostraram-se bem interessados com as atividades 

realizadas, além da interação de cada grupo e da turma, apesar de nervoso 

com a apresentação dos seminários. Em conversas informais os alunos 

comentavam que não parecia tão “chata” a disciplina de física, que não era 

apenas cálculos, que ela (disciplina) poderia ser bem interessante e dinâmica. 

 
5.3.3 - Aula 3: Energia 

Na terceira e última aula sobre o tema energia, os alunos já estavam 

preparados para apresentar o seminário e o resultado da entrevista. A aula 

iniciou-se com a apresentação das entrevistas realizadas pelas equipes, a 

turma foi organizada em círculo para uma maior interação dos alunos. Entre os 

relatos, os alunos destacaram que a vida há 50 ou 40 anos atrás era um pouco 

diferente, as pessoas não possuíam televisão, celular ou computador. 

Observaram também que a vida das pessoas era mais tranquila, pois não 

tinham tanta conta para pagar, como conta de energia e de água. Em seguida 

cada equipe apresentou o seminário dos temas propostos, através do uso de 

programas como Power point, cartazes e paródias. Durante as apresentações 

os alunos buscaram associar o tema exposto com o cotidiano, tornado estas 

bastante dinâmicas. 

 

5.3.4 - Aula 4: Movimento 

A aplicação da proposta do tema movimento deu-se em outra turma do 

9° ano. No primeiro momento, houve uma apresentação informal aos alunos da 

turma, descrevendo a proposta e seus objetivos e como seria o processo das 

tarefas. 

Após essa conversa com os alunos, o professor orientou qual o tema 

iriam trabalhar e entregou um guia de orientação de como iria dar processo da 

atividade, que seria uma aula pratica. Como a escola era próximo do centro da 

cidade, o professor convidou os alunos a fazerem uma aula passeio, portanto 

os alunos deveriam anotas como aconteciam movimentos das pessoas e dos 

carros, motos e bicicletas. Após esta orientação a turma junto com os 

professores se direcionaram ao centro da cidade que é uma distância de 500 

metros da escola, esta observação durou 45 minutos. De volta à sala o 

professor pediu que os alunos comentassem, sobre a movimentação que eles 
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observaram, neste momento houve comentário dos alunos e então o professor 

comentou que o tema movimento era bastante complexo para explicá-los, por 

exemplo, como ele é constante movimento ou variável, mais isso era assunto 

para próxima aula. Neste momento a aula finalizou para dá continuidade na 

aula seguinte. 

 

5.3.5 - Aula 5: Movimento  

Nesta aula os alunos já estavam ansiosos, pois eles estavam com guia 

de atividades em mão comentavam aonde iriam assistir ao vídeo. O professor 

convidou que todos se acalmassem, pois aparentemente estavam agitadas. E 

logo em seguida o professor pediu que eles encaminhassem para sala de 

informática para assistirem o vídeo sobre o tem, que foi retirado do you tube do 

programa tele curso onde este vídeo explicava como acontece o movimento 

uniforme variado. 

Após o vídeo os alunos começaram a interrogar o professor e 

comentavam e faziam questionamento como tudo está em movimento mesmo 

se estivessem parados?  E que ponto de referência era esse então o professor 

percebeu a necessidade de explicar com mais detalhe para dá mais uma 

reforçada sobre o tema e utilizou aos exemplos das observações da aula 

pratica das pessoas paradas dentro dos ônibus, carros quem de esta em 

movimento ou em repouso que depende ponto de referência, e explicou 

também o que era um ponto de referência e assim explicava a eles dando 

exemplos das observações da aula prática. E assim os alunos perceberam de 

como era interessante àquela metodologia para eles entenderem o assunto 

abordado. E para avaliar se eles tinham entendido o tema o professor pediu 

que eles elaborassem um relatório do que era movimento. Levando em conta o 

que eles tinham visto durante o vídeo e a explicação do próprio professor, foi 

incrível, pois os alunos conseguiram descrever o que era o movimento dando 

exemplo das suas práticas diária, como por exemplo, eles concluíram que 

todos no planeta terra como os objetos, animais estão em constante 

movimento, pois a terra sempre está fazendo os dois movimento o de rotação e 

translação. O que chamou atenção nesta atividade é que os alunos 

conseguiram entender o conteúdo sem utilizar os cálculos matemáticos e nem 

utilização permanente do quadro.   



36 
 

5.3.6 - Aula 6: Eletromagnetismo 

Esta proposta foi aplicada na turma do 9° ano D, pelo turno da tarde da 

mesma escola. 

A aula iniciou-se com apresentação do tema aos alunos através de um 

guia das atividades. Logo em seguida os alunos foram direcionados a sala de 

vídeo para assistirem um vídeo sobre o tema eletromagnetismo com duração 

de 28 minutos. 

Nesta mesma aula o professor dividiu a turma em equipes e 

determinou que cada equipe apresentasse um experimento envolvendo o tema 

eletromagnetismo. Os experimentos deveriam seguir as orientações do guia de 

atividades, sendo necessária pesquisa para a explicação de cada experimento. 

 

5.3.7 - Aula 7: Eletromagnetismo 

Na segunda aula sobre o tema, os alunos já esperavam ansiosos pela 

aula de ciências, pois já estavam preparados para fazer as apresentações das 

experiências. A experiência foi organizada com os alunos sentado em círculos, 

logo depois cada grupo apresentou os experimentos, os quais utilizaram ímãs, 

pilhas, bocal de lâmpadas, canudinhos, fios elétricos, água e sal. Durante a 

apresentação dos experimentos os grupos explicaram com bastante êxito como 

e porque acontecia o eletromagnetismo, pois estes além de pesquisarem sobre 

o tema recorreram ao professor para obter orientações sobre a atividade. A 

turma demonstrou bastante interação com o desenvolvimento de tais atividades 

experimentais. O professor buscou criar um clima de segurança entre os 

alunos, dando-lhes liberdade para expor suas ideias e conclusões sobre os 

resultados do trabalho apresentado. Dessa maneira, o professor contribuiu 

para a construção do conhecimento, elaboração de conceitos, além de 

despertar a autoconfiança nos alunos. 

Como discutido nos capítulos anteriores não é raro se deparar com 

algumas dificuldades no ensino de ciências no 9º ano do ensino fundamental, 

especialmente no que se refere ao primeiro contato formal do aluno com a 

física. Para alcançar um resultado eficaz da aplicação da proposta para tornar 

o ensino de física interessante e significativo ao aluno foram realizadas 

algumas atividades.  
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Após a execução da proposta os alunos foram questionados a respeito 

dessa forma de estudar física, a maioria dos envolvidos responderam que as 

aulas foram muito interessante e que os temas relacionado a física ficaram 

atraentes e menos complicado. O melhor momento durante a desenvolvimento 

das aulas foi à realização da pesquisa de campo e da relação com o cotidiano, 

segundo eles. Declararam ainda que esta forma de estudar deveria ser 

adotada em todas as aulas. 

 Os depoimentos dos alunos nos mostra como é importante o papel do 

profissional da educação, principalmente no planejamento das aulas, pois é 

importante e se faz necessário pensar nos alunos, como fazer para conquistar 

o seu interesse para que de fato possa acontecer um aprendizado significativo, 

com isso levando-os a perceberem a importância desta área do conhecimento 

na formação, seja ela intelectual ou social. 
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6 CONCLUSÃO  

Inicialmente, pretende-se atentar para a importância da escolha do 

tema, pois a proposta de metodologia para o ensino de Física é simples, mas 

requer muito planejamento para envolver atividades do cotidiano do aluno. Além 

disso, boa parte dos trabalhos sobre as metodologias observados em eventos e 

descritos em periódicos através de artigos científicos parece estar direcionada à 

educação infantil e aos anos iniciais do ensino fundamental, não apresentando 

metodologias diferenciadas para o desenvolvimento da aprendizagem em séries 

finais do ensino fundamental da disciplina de Ciências. 

Após a aplicação das propostas do capítulo anterior, acredita-se que 

os resultados obtidos foram satisfatórios uma vez que alcançaram os objetivos 

inicialmente propostos.  

Os resultados dessa proposta didática mostraram que o professor 

deve sempre estabelecer relações entre os conteúdos ensinados e o mundo 

real. É necessário, também, que o professor dedique tempo no planejamento de 

sua aula a fim de alcançar este objetivo. Só assim será proporcionada uma 

alfabetização científica de qualidade. Primeiramente, esta proposta didática se 

destinou a fazer com que o primeiro contato formal do aluno com a disciplina de 

Física fosse um momento prazeroso e divertido. Desta forma visou-se, 

apresentar temas relevantes as suas vivências pessoais discutindo assuntos que 

envolvessem o cotidiano do aluno. As discussões foram sempre orientadas com 

a intenção de que o estudante percebesse que ao seu redor existe um mundo e 

que é esse o mundo que a Física estuda. Ao avaliar os resultados é possível 

perceber que os alunos quase em sua totalidade, consideraram que os temas 

discutidos na Física têm relação direta com o mundo em que eles vivem.  

 Portanto, desde o início deste trabalho, houve a preocupação com a 

escolha dos métodos para cada conteúdo a ser trabalhado. Eles foram 

escolhidos de maneira a instigar a curiosidade do aluno e desafiá-lo a pensar. 

Além disso, procurou-se empregar as ideias como as da interação social de 

Vygotsky, com o intuito de maximizar a possibilidade de aprendizagem e ao 

mesmo tempo tornar a aula mais participativa e interativa. 

Ao avaliar toda a proposta didática, desde o seu desenvolvimento até 

a sua prática em sala de aula, pôde-se perceber mais claramente a colaboração 

das teorias que orientaram este trabalho. Foi possível observar o interesse dos 
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estudantes, o conjunto de situações vivenciadas pelos alunos, apesar de 

pequeno, foi suficiente para dar sentido aos conteúdos que estes estavam 

assimilando. Essas mesmas situações desafiaram os esquemas existentes na 

estrutura cognitiva dos alunos, permitindo-lhes qualificar esses esquemas ou 

mesmo substituí-los. Esse enfrentamento, entre os esquemas de assimilação 

dos alunos e as novas situações propostas, pôde ser verificado em várias etapas 

das atividades. 

Levar em consideração os conhecimentos prévios dos alunos foi 

importante no desenvolvimento das atividades, assim como a utilização de 

textos como organizador prévio ajudou a orientar os alunos no começo das 

atividades. Percebeu-se que a ansiedade e a desorientação, que é normal no 

início de uma atividade, não foram tão acentuadas, pois o diálogo antes das 

atividades permitiu aos alunos encontrar em sua estrutura cognitiva elementos 

ligados ao tema. Isso também permitiu aos alunos trazerem à tona 

conhecimentos e vivências relacionados assunto das atividades. Desta forma os 

alunos criaram uma conexão entre o conhecido e o novo conceito. 

Apesar dos bons resultados, não se acredita que essa seja a solução 

definitiva para os problemas da educação científica, nem mesmo para o 9º ano 

do Ensino Fundamental. A contribuição desta proposta está em incentivar outros 

professores a tentar diversificar, mudar sua forma de ensinar. Esta abordagem 

metodológica se propõe a fornecer aos docentes uma alternativa para um ensino 

diferenciado e inovador. Um ensino que busque tornar o ensino-aprendizagem 

um prazer e não um fardo. Mas é preciso salientar que mesmo tendo obtido êxito 

em seus objetivos, essa proposta deverá ser constantemente avaliada, adaptada 

e até mesmo modificada a fim de continuar superando sua meta. Espera-se que 

esse trabalho sirva de estímulo para outros professores. Que ele se apresente 

como alternativa no ensino de Ciências no 9º ano do Ensino Fundamental. 

Outra expectativa que se tem é que sejam criadas outras atividades 

fundamentadas nesta proposta, fazendo com que o volume de atividades à 

disposição do professor seja cada vez maior. Por fim considera-se satisfatória a 

experiência vivenciada durante a aplicação deste projeto e se deseja que ela 

seja útil a professores e alunos que vierem a ter contato com ela. 

 



40 
 

REFERÊNCIAS 

ABIB, Maria Lúcia Vital dos Santos. A contribuição da prática de ensino na 

formação inicial dos professores de Física. In: ROSA, Dalva E. Gonçalves & 

SOUSA, Vanilton Camilo (Org.). Didática e práticas de ensino: interface com 

diferentes saberes e lugares formativos, Rio de Janeiro, DP & A, 2002; 

AUSUBEL, D. P. Aprendizagem significativa: A teoria de David Ausubel. São 

Paulo: Morais 1982. 

BATTISTEL,O. L; FIGUREDO,Jaciele Evangelio de; OLIVEIRA, Gilberto 

Orengo de MENEGAT, Tânia Marlene Costa; BULEGON, Ana Marli. A solução 

de problemas e as concepções espontâneas em física; uma estratégia de 

abordagem em dinâmica: in anais do VII Simpósio Nacional de Ensino de 

Física. São Luis 2006.  

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares 

Nacionais, Terceiro e Quarto Ciclos do Ensino Fundamental. Brasília. 1998 

(a). Disponível em: < \. Acesso em: 20 de jul. 2011; 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei no9.394, de 
20 de Dezembro  de 1996. 
 

CARVALHO, A. M. P. de. e GIL-PÉREZ, D. A formação de professores de 

ciências. 6. Ed.São Paulo: Cortez, 2001. 

DOMINGUES, J. L.;KOLFF, E. D. e MORAES, I.J. Anotações de leitura do 

Parâmetros Nacionais do Currículo de Ciências in. BARRETO, E. S. S. (org) 

os currículos do ensino fundamental para as escolas brasileiras 2º ed. 

Campinas, SP: autores associados; São Paulo: Fundação Carlos Chagas 2000. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 

educativa. 11ª ed., São Paulo, Paz e Terra, 1996; 

LOPES, A. C. Conhecimento escolar: ciências e Cotidiano. Rio de Janeiro: 

UERJ, 1999.  

MORETZSOHN, R. S. T.; NOBRE, E. F.; DIEB, V. Introdução ao ensino da 

física: uma abordagem fenomenológica ou matemática? In: SIMPÓSIO 

NACIONAL DE ENSINO DE FÍSICA, 15. 2003, Curitiba. Atas. Curitiba: CEFET-

PR, 2003. p. 904-909. Disponível em: 

<http://www.sbf1.if.usp.br/eventos/snef/xv/atas/index; 

PINHOALVES, J. Regras da transposição didádica aplicada ao laboratório 

didático. Caderno Catarinense de Ensino de Física. Florianópolis, v. 17, nº 2, 

2000. 



41 
 

VYGOTSKY,L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos 

processos psicológicos superiores.4. ed. São Paulo: Martins Fonte.1996. 

ZOTTI, S.A. Organização do Ensino Primário no Brasil: uma leitura da 

história do currículo Oficial. 2006. Disponível 

em:<http://histedbr.fae.unicamp.br> Acesso em:04 de  maio. 2011. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

APÊNDICE A – FORMULÁRIO PARA REGISTRO DE DADOS DOS 
PROFESSORES 

 

O presente questionário tem por objetivo identificar os fatores que facilitam ou 

dificultam o aprendizado do aluno com enfoque na área da física do 9º ano do 

ensino fundamental. Direcionado aos professores de ciências do 9º ano 

        

I-Informações básicas 

Nome do entrevistado 
 

 

Idade  
 

 
Formação  

 

Atua  desde quando no ensino 

de ciências 

 

 

II- informações pedagógicas 

1-  Você dispõe de tempo suficiente para o planejamento das suas aulas? 

quanto? 

2- Quais as ferramentas didáticas são utilizadas em sala de aula? 

 

3-   Você participa de formação continuada? quem as oferece? 

 

4-   Você realiza aulas extraclasses? cite- as.  

 

5- Você base suas aulas somente em livros? ou outros recursos para inovar as 

aulas? 

 

6- Quais são os recursos didáticos que utiliza nas aulas de ciências? 

 

7-   Existem dificuldades no ensino de física do 9º ano? quais? 

 

8- Qual a importância do ensino de física do 9º ano para o ensino de ciências? 
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APÊNDICE B – FORMULÁRIO PARA REGISTRO DE DADOS DOS ALUNOS 
 

O presente questionário tem por objetivo identificar os fatores que facilitam ou 

dificultam o aprendizado do aluno de ciências com enfoque na área da física do 

9º ano do ensino fundamental. 

 

1- Como você considera as aulas de físicas no ensino de ciências:  

(    ) boa   (    ) interessante  (   )regular  (   ) ruim 

 

2- Nas aulas de física o livro didático é utilizado? 

(    ) sempre   (    ) ás vezes (   ) nunca   

   

3 - Você considera os conteúdos de física: 

(    ) Difíceis (   ) Fáceis (  ) Regulares (   ) Chato 

4 - A postura do professor referente ao conteúdo em estudo favorece a melhor 

compreensão. 

(    )sempre  (    ) às vezes  (   ) dificilmente 

 

5- Como você gostaria que fossem realizadas as aulas de física? 

 

6- Você encontra alguma dificuldade para assimilar os conteúdos da disciplina 

de física? qual? 

 

 7 - Como você acha que deveriam ser aulas de ciências ao ensinar física no 9º 

ano? 

 

 

 
 

 

 

 

 

  


