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“Não basta ensinar ao homem uma 

especialidade. Porque se tornará assim uma 

máquina utilizável, mas não uma 

personalidade. É necessário que adquira um 

sentimento, um senso prático daquilo que vale 

a pena ser empreendido, daquilo que é belo, do 

que é moralmente correto. A não ser assim, ele 

se assemelhará, com seus conhecimentos 

profissionais, mais a um cão ensinado do que a 

uma criatura harmoniosamente desenvolvida. 

Deve aprender a compreender as motivações 

dos homens, suas quimeras e suas angústias 

para determinar com exatidão seu lugar exato 

em relação a seus próximos e à comunidade”. 

 

Albert Einstein 



 

RESUMO 

 

As escolas de ensino médio brasileiras suscitam questionamentos quanto ao perfil do processo 

de ensino e da aprendizagem de ciências, destacando-se na presente investigação certos 

cenários limitantes, concernentes aos discentes deste nível de escolaridade. Tais 

questionamentos têm propiciado discussões não só dentro das escolas, mas também dentro de 

outros ambientes acadêmicos e no próprio Ministério da Educação, que através de suas 

Diretrizes Curriculares Nacionais incentiva o redirecionamento da prática pedagógica dos 

professores de física, no sentido de melhorar o perfil do aprendizado dos alunos. Uma proposta 

que vem ganhando espaço é a aprendizagem mediada pelo computador. Se pedagogicamente 

utilizado baseado em princípios teóricos, metodológicos e práticos (ALMEIDA; VALENTE), 

o computador pode se constituir numa ferramenta estratégica para propiciar uma maior 

interatividade entre o aprendiz e o saber, bem como favorecer o desenvolvimento de 

competências, que propiciem o discente construir autonomamente seu conhecimento, enquanto 

que o professor migra do papel de dono do conhecimento para o de mediador. Nestes termos, 

focando-se a constante dificuldade apresentada na aprendizagem dos conteúdos de física por 

parte dos alunos da Escola de Ensino Médio Padre Rodolfo Ferreira da Cunha, situada no 

município de Trairi-CE, a presente Dissertação busca pesquisar como a inserção do computador 

como ferramenta pedagógica pode auxiliar o desenvolvimento da aprendizagem significativa 

de física dos alunos do 3º ano. O objetivo é investigar como a prática pedagógica, 

desenvolvida com o auxílio de recursos de simulação computacional, mais especificamente os 

simuladores do Physics Education Technology (PhET), e fundamentada na Teoria da 

Aprendizagem Significativa de David Ausubel, pode proporcionar a inter-relação e 

ressignificação de leis e conceitos de eletricidade, através do desenvolvimento de práticas, 

envolvendo a simulação de circuitos de resistores elétricos (RIBEIRO, VALENTE). Para se 

operar esse objetivo, metodologicamente se optou por realizar uma pesquisa qualitativa, do tipo 

pesquisa-ação. Nesse processo, foram aplicados questionários para se proceder a identificação 

dos conhecimentos prévios dos educandos quanto aos conteúdos básicos de eletricidade e 

circuitos de resistores. Foram realizadas minioficinas para que os alunos aprendessem a utilizar 

operacional e pedagogicamente o PhET nas atividades discentes. Em seguida, foram realizadas 

oito oficinas para estudo colaborativo dos conteúdos de eletricidade. Estas oficinas foram 

desenvolvidas através de atividades práticas e preenchimento de roteiros de atividades de forma 

colaborativa. A análise dos resultados da pesquisa de campo revelou indícios preliminares que 

as atividades de simulação de circuitos de resistores, desenvolvidas pelos alunos, permitiram 



 

a ressignificação e inter-relação entre leis e conceitos básicos de eletricidade, mostrando-se 

assim como potencialmente significativas, em virtude do leque de possibilidades de interações 

colaborativas e situações de aprendizagem que elas poderiam possibilitar junto aos alunos. 

Além disso, a utilização dos simuladores despertou o interesse dos alunos em participar e 

realizar as atividades. Observou-se que, diante de certas dificuldades apresentadas pelos alunos, 

a utilização de simuladores se mostrou como um recurso promissor para auxiliar o 

desenvolvimento da aprendizagem de física na escola. 

 

PALAVRAS CHAVE: Aprendizagem Significativa; Aprendizagem de física; Simuladores; 

Circuitos de resistores; Uso pedagógico do computador; Software PhET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Brazilian’s schools of average education raise questionings about the profile of the sciences 

education and learning process, being distinguished in the present investigation certain limiting 

scenes, concerning the learning process of this level of education. Such questionings have 

propitiated quarrels not only inside of the schools, but also inside of other academic 

environments and in the proper Ministry of the Education, that through its National Curricular 

Lines of direction stimulates the practical redirection of Physics professors in pedagogical line, 

to improve the profile of the pupil’s learning. The proposal that comes gaining space is the 

learning mediated from the computer. If pedagogically used based in theoretical, methodology 

and practical principles (ALMEIDA; VALENTE), the computer can consist in a strategical tool 

to propitiate a bigger interactivity between the apprentice and knowledge, as well as favoring 

the development of abilities, that propitiate the learning to construct its knowledge 

independently, whereas the professor migrates of the role of knowledge owner’s for the 

mediator. In these terms, focusing itself it constant difficulty presented in the learning of the 

Physics contents, on the part of the pupils from average education school Padre Rodolfo 

Ferreira da Cunha, situated in the city of Trairi-CE, this study has the objective to search as the 

insertion of the computer as pedagogical tool, can assist the development of significant learning 

of physics for 3º year pupils. The objective is to investigate how the pedagogical practice, 

developed with the help of computer simulation resources, more specifically the simulators of 

the Physics Education Technology (PhET), and based on the Theory of the Significant Learning 

of David Ausubel, can provide interrelation and redefinition of laws and concepts of electricity, 

through the development of practical, involving the simulation of circuits of electrical resistor 

(RIBEIRO, VALENTE). To operate this objectively methodologically it was opted to carrying 

through a qualitative research, of the type research-action. In this process, questionnaires had 

been applied to proceed the identification of previous knowledge of the pupils, on how much 

to the basic contents of electricity and circuits of electrical resistors. Mini-workshops, so that 

the pupils learned to use operational and the PhET pedagogically in the learning activities had 

been carried through. After that, eight workshops had been carried through for collaborative 

study of the electricity contents. These workshops had been developed through practical 

activities and fulfilling activities collaborative form. The analysis of the field research results 

raised preliminary indications that the activities of circuits simulation of electrical resistor, 

developed for the pupils, had allowed the redefinition and interrelation between laws and basic 

concepts of electricity, revealing as well as potentially significant, in virtue of the variety of 



 

possibilities of collaborative interactions and learning situations that they could possible make, 

with the pupils. Moreover, the uses of simulators awaken the interest of the pupils to participate 

and to carry through the activities. It was observed that, in spite of certain difficulties presented 

for the pupils, the use of simulators showed itself as a promising resource to assist the 

development of the learning of physics in school. 

 

 

KEY-WORDS: Significate learning; Physics learning; Simulators; Resistor circuits; 

Pedagogical use of computer; Software PhET. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A relação do estudante brasileiro do nível médio com a aprendizagem de ciências é 

uma realidade que causa estado de preocupação aos olhos do presente pesquisador. O dia a dia 

das escolas constantemente apresenta um ambiente onde os resultados não são favoráveis a um 

bom relacionamento entre escola e aprendizagem de ciências. No que concerne à física, a 

relação não é diferente. Quiçá, talvez seja até um dos relacionamentos mais tumultuados. É esta 

relação um dos motores da motivação desta pesquisa. 

Segundo Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007, p. 33) “O desafio de pôr o saber 

científico ao alcance de um público escolar em escala sem precedentes [...] não pode ser 

enfrentado com as mesmas práticas docentes das décadas anteriores ou da escola de poucos 

para poucos”. Visto isso, faz-se necessário que a prática docente siga um outro caminho e adote 

modelos concernentes com o que o nosso momento histórico reclama. 

Sofre-se diariamente com os pífios resultados que grande parte dos alunos alcança 

na disciplina de física. Os resultados ruins são apenas o estopim do desinteresse e da apatia 

vislumbrada durante as aulas. Resultados diferentes só poderão vir se práticas diferentes forem 

adotadas. Estas não irão resolver todos os problemas, visto que grande parte deles está fora do 

alcance da escola ou da prática do professor, mas tornará a escola mais atrativa e mais propícia 

a uma mudança de atitude para com a aprendizagem. 

A linha pedagógica adotada por grande parte dos professores de física ainda está 

pautada no instrucionismo (COSTA, 2013; SOUSA, 2015). Modelo este que coloca os alunos 

apenas como receptores de processos do tipo estímulo-resposta a serem executados, na maioria 

das vezes, sem um sentido lógico na estrutura cognitiva dos alunos. Estes, repetidores 

constantes, acabam apenas seguindo o protocolo e ao final do processo não se encontram aptos 

a resolver problemas que exijam deles a capacidade de raciocinar sobre os conteúdos 

aprendidos. Esse tipo de ensino não convence e não transforma, apenas repassa informações 

que objetivam única e exclusivamente serem reproduzidas em um possível teste e que, logo 

após isso, serão descartadas pelo cérebro, uma vez que não terão mais nenhuma utilidade. Essas 

informações funcionam como frases soltas dentro de um texto. Por não se ligarem ao contexto 

acabam não se interligando na rede cognitiva e perdem todo e qualquer significado. Sendo 

assim, são descartadas facilmente. 

Um dos caminhos favoráveis à transformação do processo de ensino e 

aprendizagem de ciências é conceber novas estratégias e práticas escolares, de modo que o 
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conteúdo a ser aprendido seja pedagogicamente melhor trabalhado junto à estrutura cognitiva 

do aprendente. E para que esta ação possa ser conduzida no ambiente escolar, faz-se necessário 

que, junto às sessões didáticas, os conteúdos disciplinares sejam pedagógica e 

colaborativamente trabalhados pelos alunos, de maneira a incorporarem novos significados. No 

intuito de alcançar tal objetivo, a proposta da pesquisa realizada neste trabalho estará 

fundamentada na Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (AUSUBEL, 2003). 

Segundo esta, a aprendizagem é significativa “[...] quando pode ser incorporada às estruturas 

de conhecimento que o sujeito possui, isto é, quando o novo material adquire significado para 

o sujeito a partir de sua relação com conhecimentos anteriores” (POZO apud LAHERA, 2006. 

p. 17). 

Os pressupostos de Ausubel são estratégicos, pois favorecem um aprendizado 

integral do conteúdo. O aluno deixa de aprender em recortes desconexos e passa a aprender de 

modo a valorizar seus conhecimentos prévios, estabelecendo formas de inter-relações entre 

estes e os novos conhecimentos a serem aprendidos, tornando assim a estrutura cognitiva mais 

densa. Ausubel procura enfocar o aprendizado do conceito e ressalta a importância de se partir 

do conhecimento geral para o mais específico, processo que ele denomina de diferenciação 

progressiva. 

Para auxiliar e facilitar o processo de desenvolvimento da aprendizagem efetiva e 

significativa dos alunos em suas atividades escolares e, mais especificamente, para alcançar os 

objetivos que se almejam na presente dissertação, duas ferramentas, potencialmente, podem 

oferecer um suporte pedagógico muito importante: os mapas conceituais, propostos segundo 

a concepção de Novak (NOVAK, 2010) e a utilização pedagógica das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) (VALENTE, 1997; ALMEIDA; VALENTE, 2011). 

Destacando-se, que no caso das atividades de campo da presente pesquisa, realizadas junto a 

alunos do ensino médio, foi incorporado o uso do computador e de softwares educacionais para 

auxiliar o desenvolvimento da aprendizagem de conceitos de eletricidade (COSTA, 2013; 

RIBEIRO; VALENTE, 2015; SILVA, 2014).  

Quanto aos mapas conceituais, estes são utilizados porque constituem ferramentas 

e estratégias pedagógicas que facilitam o mapeamento cognitivo, organização da informação 

e a inter-relação e ressignificação conceitual, o que favorece o desenvolvimento de projetos e 

atividades pedagógicas, contribuindo para o desenvolvimento da aprendizagem significativa 

(ALMEIDA; VALENTE, 2011; CRUZ, 2012; GÓES, 2012; OKADA, 2008, RIBEIRO, 

VALENTE, 2015; SILVA, 2014; SILVANO, 2011; SOUSA, 2015). Adianta-se que, na presente 

Dissertação, os mapas conceituais utilizados nas práticas pedagógicas não foram construídos 
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pelos alunos, os mesmos foram utilizados apenas como suporte pedagógico pelo professor. 

Quanto ao computador e aos softwares educacionais, estes se apresentam como 

ferramentas muito valiosas dentro do atual contexto. Verifica-se que estes instrumentos se 

apresentam com um leque de opções que permitem ao professor explorar diversas vertentes de 

um mesmo projeto pedagógico. 

É consenso que um projeto de ensino e aprendizagem voltado à educação do século 

XXI, portanto, centrado na aprendizagem, autonomia, colaboração, no aprender virtualmente 

juntos e criatividade dos alunos, não pode se fechar sobre si mesmo (VALENTE, 2005). Desta 

forma, a presença das TIC se mostra como mais uma porta aberta no sentido de reverter as 

deficiências cognitivas que são apresentadas rotineiramente pelos resultados acadêmicos de 

nossos alunos. 

Há muitas formas de se utilizar o computador dentro do processo de ensino e 

aprendizagem valorizando a autonomia e a criatividade dos alunos. Nesse trabalho nos 

voltamos para softwares que envolvem modelagem. O software utilizado nessa pesquisa é de 

fácil manuseio, não exigindo dos alunos conhecimentos profundos de informática. São 

ferramentas gratuitas e que estão facilmente disponíveis para qualquer professor, pois estão no 

site do PhET1, disponível em https://phet.colorado.edu/pt_BR/ (PERKINS et al., 2006; 

WIEMAN; ADAMS; PERKINS, 2008).  

Reiteramos que a física é uma ciência de forte caráter experimental. Portanto, a 

utilização de simulações operadas como ferramentas pedagógicas para auxiliar o processo de 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos não visa fazer com que os experimentos sejam 

menosprezados, pelo contrário, as simulações computacionais se apresentam como mais uma 

ferramenta didática que vêm a contribuir para tornar a aprendizagem de física mais dinâmica e 

atrativa.  

Essas duas ferramentas, mapas conceituais e o uso pedagógico das TIC, podem ser 

concebidas de forma pedagogicamente articulada para favorecer o desenvolvimento da 

aprendizagem de ciências, matemática e física, em apoio ao desenvolvimento de atividades 

discentes (CRUZ, 2012; GÓES, 2012; RIBEIRO, VALENTE, 2015; SILVA, 2014; SILVANO, 

2011).  

Destaca-se também as concepções e uso de estratégias de favorecimento do 

desenvolvimento da aprendizagem, fundamentadas na integração pedagógica dos laboratórios 

de informática e dos laboratórios de práticas experimentais (CRUZ, 2012; RIBEIRO; 

                                                 
1 PHET: Sigla inglesa que traduzida para português significa Tecnologia Educacional aplicada à Física 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/
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VALENTE, 2015; RIBEIRO et al., 2008; 2011). Nestas situações pedagógicas é concebido o 

uso articulado do desenvolvimento de situações do estudo e aprendizagem que possam envolver 

a construção e ressignificação de conceitos, bem como a análise e visualização de fenômenos 

referentes aos campos de conhecimentos das ciências exatas, vinculados às práticas 

pedagógicas, e que permitam então se trabalhar, junto à realização das etapas das práticas 

pedagógicas, o uso simultâneo de simulação computacional e realização de práticas em 

bancadas.  

É necessário se oferecer condições que tornem a escola mais atrativa, dinâmica e 

que faça com que seu público sinta que o estudar pode causar diferença e transformar vidas. 

Cabe a nós, profissionais do ensino de ciências, uma dedicação cada vez maior em pesquisar 

métodos que proporcionem um melhor desempenho acadêmico entre os jovens estudantes. 

Somente assim será possível reverter esse quadro que tanto assusta. Um quadro que mostra uma 

escola deficitária onde as disciplinas científicas não são atrativas nas escolas.  

Somos sabedores de que não cabe à escola de ensino médio formar físicos, 

químicos, matemáticos ou biólogos. A ela cabe fazer com que seus alunos possam desenvolver 

as competências e habilidades necessárias para com essas disciplinas para que no futuro possam 

se dedicar a estudá-las acuradamente, caso isso os motive. 

Esperamos que os resultados aqui apresentados apontem para uma nova proposta 

de postura do professor de física, no sentido de tornar o estudo dessa disciplina, a nível de 

ensino médio, mais atrativo e efetivo, apontando caminhos que conduzam a uma prática menos 

instrucionista e mais construtivista. Além disso, esperamos contribuir para que os resultados 

ajudem a mostrar um caminho que proporcione ao aluno de ensino médio ver nos conteúdos de 

física vistos nesta etapa de ensino um conjunto de conhecimentos que faça sentido e não apenas 

um amontoado de recortes que objetivaram apenas realizar algumas avaliações para passar de 

ano. Enfim, esperamos que estudar física no ensino médio se torne algo com significado dentro 

dos moldes ausubelianos. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

Investigar como a prática pedagógica desenvolvida através de softwares de 

modelagem, por meio da aprendizagem colaborativa e fundamentada na Teoria da 

Aprendizagem Significativa de David Ausubel pode proporcionar uma ressignificação na 
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aprendizagem de física, no âmbito das escolas públicas de ensino médio. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar os conhecimentos prévios dos alunos no tocante a circuitos elétricos simples 

e uso das TIC como ferramenta de estudo; 

 Realizar seções pedagógicas utilizando o software de modelagem PhET, para auxiliar o 

desenvolvimento da aprendizagem significativa e colaborativa dos alunos; 

 Analisar os dados de campo, após realização das sessões pedagógicas, para verificar 

como o uso pedagógico do PhET eventualmente contribui para favorecer o 

desenvolvimento da aprendizagem. 

 

No que concerne à estrutura de apresentação do trabalho, dividiu-se o mesmo em 

cinco capítulos. O capítulo inicial trata de uma fundamentação teórica que foi particionada em 

cinco subtemas abordando os seguintes pontos: O ensino e aprendizagem de ciências nos dias 

atuais: o embate entre instrucionismo e construtivismo; O computador como uma ferramenta 

pedagógica para auxiliar o desenvolvimento da aprendizagem; Aprendizagem significativa de 

David Ausubel; Mapas conceituais como auxílio à aprendizagem; Utilização de softwares de 

modelagem computacional no Laboratório de Informática como ferramenta de apoio ao 

desenvolvimento da aprendizagem.  

Na sequência, apresenta-se uma descrição abreviada do ambiente e do contexto 

onde foi desenvolvida a pesquisa. Após esse ponto, descreve-se quais foram os procedimentos 

metodológicos utilizados para a realização do trabalho. Sendo aqui envolvidos a conceituação 

e classificação de pesquisa, bem como as fases de desenvolvimento. 

No capítulo posterior são apresentados os resultados e as discussões sobre os 

mesmos, finalizando com um capítulo sobre as conclusões e sugestões apresentadas. 

Como produto educacional resultante dessa pesquisa foi elaborado um manual 

pedagógico com sugestões de atividades de construção colaborativa de conhecimentos através 

da utilização dos recursos disponibilizados no PhET. 

Daremos início, na sessão seguinte, à apresentação do referencial teórico da 

Dissertação. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O ensino e aprendizagem de ciências nos dias atuais: o embate entre instrucionismo e 

construtivismo 

 

Há muitos desafios envolvendo a educação em ciências em nossas escolas. Esses 

dilemas ficam mais explícitos quando se constata nas salas de aula a relação que o alunado tem 

com as disciplinas científicas. Alunos desmotivados, resultados pífios em avaliações, 

professores descontentes. Quais os caminhos possíveis para reverter essa situação? O que se 

sabe é que a escola precisa variar suas práticas pedagógicas no intuito de atingir com qualidade 

os objetivos traçados por ela mesma. Se a sociedade é dinâmica, o projeto pedagógico das 

escolas também precisa ser. O mundo mudou, é mister que a escola acompanhe essa mudança, 

como salientam os documentos oficiais. 

 

Adequar a escola a seu público atual é torná-la capaz de promover a realização 

pessoal, a qualificação para um trabalho digno, para a participação social e política, 

enfim, para uma cidadania plena da totalidade de seus alunos e alunas. Isso indica a 

necessidade de revisão do projeto pedagógico de muitas escolas que não se renovam 

há décadas, criadas em outras circunstâncias, para um outro público e para um mundo 

diferente deste dos nossos dias. (BRASIL, 2002, p. 10). 

 

Ao se tratar do processo de ensino e aprendizagem de ciências vê-se que o simples 

ato de transferir um conhecimento pronto e acabado para os alunos já não é suficiente para 

atender a expectativa que os documentos legais apontam. No entanto, vê-se que apesar das 

orientações contrárias, essas práticas ainda são rotineiras dentro das escolas. A verificação 

ocorre em práticas como: 

 

[...] regrinhas e receituários; classificação taxonômica; valorização excessiva pela 

repetição sistemática de definições, funções e atribuições de sistemas vivos ou não 

vivos; questões pobres para prontas respostas igualmente empobrecidas; uso 

indiscriminado e acrítico de fórmulas e contas em exercícios reiterados; tabelas e 

gráficos desarticulados ou pouco contextualizados relativamente aos fenômenos 

contemplados; experiências cujo único objetivo é a ‘verificação’ da teoria... Enfim, 

atividades de ensino que só reforçam o distanciamento do uso dos modelos e teorias 

para a compreensão dos fenômenos naturais e daqueles oriundos das transformações 

humanas, além de caracterizar a ciência como um produto acabado e inquestionável: 

um trabalho didático-pedagógico que favorece a indesejável ciência morta. 

(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2007, p. 32-33, grifo do autor). 

 

Essas práticas representam apenas a extensão de um sentimento que predomina 

entre muitos professores de ciências e que Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007, p. 31) 

denominam de senso comum pedagógico. Os autores não negam em momento algum a 

necessidade de que os professores de ciência precisam ter domínio pleno sobre as teorias 



23 

científicas e suas vinculações com a tecnologia. O que eles questionam é  

 

[...] que essa característica é necessária, mas não suficiente, para um adequado 

desempenho docente. A atuação profissional dos professores de Ciências no ensino 

fundamental e médio, do mesmo modo que a de seus formadores, constitui um 

conjunto de saberes e práticas que não se reduzem a um competente domínio dos 

procedimentos, conceituações, modelos e teorias científicos. (DELIZOICOV; 

ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2007, p. 31-32). 

 

Esse tipo de ensino pode ter sido suficiente no passado, quando o ensino médio 

apresentava objetivos diferentes dos que apresenta hoje. Mas para a realidade que ora se 

apresenta já não mais satisfaz, pois os objetivos do ensino médio já não são os mesmos. 

A escola tem uma função bastante ampla que não pode ser reduzida ao simples ato 

de instruir. A sociedade vê na escola básica um espaço dedicado à educação e esta vai muito 

além do que adestrar pessoas. Libâneo (1994, p. 22) define educação como sendo  

 

[...] um conceito amplo que se refere ao processo de desenvolvimento onilateral da 

personalidade, envolvendo a formação de qualidades humanas – físicas, morais, 

intelectuais, estéticas – tendo em vista a orientação da atividade humana na sua relação 

com o meio social, num determinado contexto de relações sociais. 

 

Tendo em vista toda essa amplitude, o referido autor ainda salienta que a educação 

corresponde, portanto, 

 

[...] a toda modalidade de influências e inter-relações que convergem para a formação 

de traços de personalidade social e do caráter, implicando uma concepção de mundo, 

ideais, valores, modos de agir, que se traduzem em convicções ideológicas, morais, 

políticas, princípios de ação, frente a situações reais e desafios da vida prática. 

(LIBÂNEO, 1994, p. 22-23). 

 

Diante de tudo que foi exposto acima, tentar reduzir o papel da escola a simples 

repassadora de conteúdos é, de certa forma, retirar dela sua alma. Não que os conteúdos não 

sejam importantes, não é essa a questão. A questão é que a escola tem um papel social que não 

pode ser deixado de lado. Os conteúdos continuam com sua importância inigualável. O que 

precisa ser implementado é a ação deles no processo de formação do cidadão crítico que se 

busca. Não basta mais só instruir, precisa-se construir para transformar. Um processo de ensino 

e aprendizagem que privilegia somente a reprodução não é ensino, é adestramento. Demo 

(2007, p. 47) nos diz que “Aprender é antes de tudo repelir a reprodução”. Então, se o projeto 

pedagógico privilegia apenas a instrução não se tem aprendizagem. Nesse caso a escola tem um 

projeto de ensino, mas não tem um projeto de aprendizagem. O resultado será a formação de 

alunos domesticados e que não conseguirão ser atores sociais. O ideal é que ao projeto de ensino 

esteja associada uma concepção de projeto centrado na aprendizagem e que seja condizente 

com os ditames das novas diretrizes do ensino. 
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Um ensino pautado apenas em métodos reprodutivistas já se mostrou mais do que 

ultrapassado e danoso. Isso é comprovado através de dados. Avaliações como o Program for 

International Student Assessement (PISA) mostram o quanto nosso ensino de ciências precisa 

ser melhorado. Os resultados obtidos por nossos alunos colocam o Brasil entre os últimos do 

ranking, quando comparado com os demais alunos avaliados de outros países (COSTA, 2013; 

GÓES, 2012; RIBEIRO et al. 2008). 

 

Quadro 01 – Quadro comparativo dos resultados do Brasil no PISA desde 2000. 

  Pisa 2000 Pisa 2003 Pisa 2006 Pisa 2009 Pisa 2012 

Número de alunos participantes 4.893 4.452 9.295 20.127 18.589 

Leitura 396 403 393 412 410 

Matemática 334 356 370 386 391 

Ciências 375 390 390 405 405 

Fonte: Portal INEP 

 

Ribeiro e Valente (2015, p. 195) ressaltam que, segundo os avaliadores do PISA 

“Tal panorama é decorrente de uma educação memorística e instrucionista, que compromete a 

conquista da dignidade social e humana dos cidadãos”. Essa situação é compatível com uma 

prática docente arcaica e longe do que os documentos legais preceituam. 

 

Apesar de todos os avanços teóricos e metodológicos no campo da aprendizagem, 

estamos cercados, sobretudo em nossos ambientes latino-americanos, de propostas 

tipicamente instrucionistas, nas quais cabe ao professor ensinar, dar aula, e ao aluno 

escutar, tomar nota e fazer prova. (DEMO, 2007, p. 85). 

 

Esse comportamento vai totalmente de encontro ao que é a aprendizagem. A 

aprendizagem, na concepção de Demo (2007, p. 50) é um fenômeno reconstrutivo e, portanto 

“[...] jamais pode ser reduzido a reproduzir conhecimento, mesmo que compareçam sempre e 

naturalmente componentes imitativos”. Já Ribeiro et al. (2011) argumentam que aprender está 

associado a ampliar a capacidade de processar informações, sabendo transpor esse aprendizado 

para diferentes situações do conhecimento, aplicando-as nas situações reais que a vida 

apresenta. Nessa concepção, os autores também descartam a reprodução memorística como 

meio de se alcançar uma aprendizagem efetivamente significativa. Segundo os mesmos, para 

alcançar esse aprendizado é mister que os estudantes possam se apropriar dos conhecimentos 

científicos, adquirindo posicionamentos críticos. Estes elementos propiciarão estabelecer 

ligações entre temas e pressupostos referentes aos campos da ciência, tecnologia e sociedade. 

(RIBEIRO et al., 2011). 

A prática instrucionista comumente não dialoga com o aprendente. Nesse modelo, 



25 

geralmente o professor apenas sai cumulando o aluno com novas informações e não permite ao 

mesmo interagir com o novo, este direciona seu tempo para reproduzir as informações recebidas 

tal qual lhe foram ensinadas. Ora, de acordo com Matuí (1995, p. 46) “O ser humano não nasce 

com os conhecimentos, são eles que nascem no ser humano por internalização e reconstrução 

[...]”. Sendo assim, se o professor ao instruir, apenas internaliza o conhecimento, mas não 

proporciona a reconstrução do mesmo, o processo de ensino precisa ser melhorado para 

equiparar o aprendizado com o que se busca nos dias de hoje.  

Essa é uma questão muito delicada, porque exige do professor a compreensão do 

que é aprender nos tempos atuais. As habilidades que hoje se exige das pessoas não são mais 

abarcadas pela memorização. Embora esta possa ser considerada uma forma de aprendizado e 

faça parte do processo, já não é mais suficiente. 

 

Do ponto de vista educacional, tanto a memorização da educação quanto a construção 

de conhecimento fazem parte do processo de aprender. Porém, uma formação 

totalmente baseada na memorização não dá mais conta de preparar pessoas para 

atuarem e sobreviverem na sociedade do conhecimento. Hoje, além de ter a 

informação, é necessário ter competências, no sentido de dominar os conceitos e ter 

atitudes críticas e criativas diante de situações-problema (OECD, 2005), que são 

impossíveis de serem simplesmente memorizadas. (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p. 

76-77). 

 

Um processo de ensino e aprendizagem pautado apenas na reprodução torna a 

criação deficitária. O que se está buscando é um processo de ensino pedagogicamente 

fundamentado no desenvolvimento da aprendizagem, onde o professor não apenas copie de um 

livro e faça com que os alunos façam a cópia da cópia. Almeja-se um aprendizado que não se 

torne insipiente, que gere mudança. Nesse tipo de educação 

 

Em lugar de comunicar-se, o educador faz ‘comunicados’ e depósitos que os 

educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí 

a concepção ‘bancária’ da educação, em que a única margem de ação que se oferece 

aos educandos é a de receberem os depósitos, guarda-los e arquivá-los. Margem para 

serem colecionadores ou fixadores das coisas que arquivam. (FREIRE; 2005. p. 66). 

 

Diferentemente desse tipo de educação domesticadora, almeja-se uma educação 

para a criticidade. Uma das possibilidades de isso acontecer é proporcionar ao educando a 

oportunidade de criar e refletir sobre sua autoconstrução. Nessa proposta o professor deixa de 

ser esse “comunicador” de sapiência e passa a ser um dinamizador de processos. Nesse papel o 

professor estará proporcionando a cada aluno a oportunidade de desenvolver seu próprio 

conhecimento, mas sob uma orientação, não à solta como o senso comum pode supor. 

Mas como mudar a forma de se ensinar ciências? Cachapuz et al. (2011, p. 114) 

citando Bell e Pearson, nos dizem que 
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[...] não é possível mudar o que os professores normalmente fazem na sala de aula (a 

simples transmissão de saberes já elaborados) sem transformar a sua epistemologia, 

as suas concepções acerca de como o conhecimento científico é construído, ou seja, 

as suas ideias sobre a Ciência. 

 

Para estes autores “[...] a epistemologia espontânea dos professores inclui muitas 

distorções e reduções adquiridas acriticamente pela impregnação social, o que impede uma 

orientação correta do ensino das Ciências”. (CACHAPUZ et al. 2011, p. 114). 

Apesar dessa problemática se apresentar como um sério obstáculo para uma 

mudança na prática pedagógica do ensino de ciências, os autores nos dizem que “[...] não resulta 

difícil gerar atitudes críticas a essas visões do senso comum se se dá oportunidade aos 

professores para discutir possíveis distorções sobre a natureza da Ciência, transmitidas através 

do ensino;” (CACHAPUZ et al. 2011, p. 114). 

Do exposto acima fica claro que a formação do professor se mostra como elemento 

chave para uma mudança no processo de ensino de ciências. Se o professor não mudar suas 

concepções epistemológicas e passar a acreditar em uma nova proposta de ensino não serão leis 

e discursos que conseguirão resultados. Assim sendo, a própria formação do professor precisa 

ser repensada. E esta precisa oportunizar aos professores momentos de debate sobre temas 

polêmicos e atuais voltados para o ensino de ciências. (CACHAPUZ et al. 2011, p. 87) 

De posse de uma mudança epistemológica quanto ao ensino de ciências, um dos 

elementos que podem auxiliar um ensino construtivista é a utilização das novas tecnologias. 

Mas essa inserção só poderá fazer diferença se utilizada de modo inteligente. Em se tratando 

especificamente do uso do computador, Valente (1997, p. 19) nos diz que usar o computador 

inteligentemente na educação é utilizá-lo para “[...] provocar mudanças na abordagem 

pedagógica vigente ao invés de colaborar com o professor para tornar mais eficiente o processo 

de transmissão de conhecimento”. Essa mudança na abordagem se faz necessária porque sem 

ela a educação poderá ficar comprometida. As bases que sustentam esse modelo estão ruindo. 

Elas foram idealizadas para um modelo educacional que atendia a poucas pessoas em um 

mundo muito menos complexo que o atual. Em virtude disso, muitas críticas são feitas no 

intuito de fomentar mudanças significativas no processo educacional vigente. Algumas dessas 

críticas são destacadas abaixo. Elas mostram que o atual modelo educacional pautado no 

instrucionismo e no tratamento da aprendizagem como um sistema de produção não tem mais 

razão de ser, pois 

 

[...] desperdiça o potencial mais nobre do homem, que é sua capacidade de pensar e 

criar. Não há investimento no profissional da linha, já que ele não deve pensar, mas 

executar o que foi determinado. Segundo, desperdiça recursos humanos na montagem 

de uma estrutura de pessoas que têm a função de policiar a produção, em vez de 
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agregar valor ao produto sendo montado. Terceiro, desperdiça tempo e recursos 

materiais, quando tenta empurrar na sociedade um produto que não é exatamente o 

que está sendo desejado. Esse desperdício é ainda mais exacerbado quando tenta 

verificar a qualidade do produto somente na sua fase final, em vez de verificar a 

efetividade do processo que o produz ou os passos intermediários da produção. Se a 

verificação da qualidade fosse feita a cada passo, os erros seriam identificados mais 

precocemente e corrigidos a tempo. Não seriam adicionados mão-de-obra e outros 

itens a algo que já estava errado. (VALENTE, 1999, p. 36). 

 

A mudança desejada visa deixar de ver no aluno apenas uma coisa. Um ser incapaz 

de pensar por si só e que está ali apenas para absorver instruções do professor. Necessita-se de 

uma abordagem centrada na compreensão e não mais na repetição. Um tipo de ensino onde 

“[...] o fazer passa a ser menos relevante, e o que importa é a habilidade de compreender uma 

determinada situação e ser capaz de tomar decisões e de criar novas soluções” (VALENTE, 

1999, p. 37). 

É dentro dessa perspectiva que deve ser pensada a inserção do computador dentro 

da sala de aula. Não com o papel de fazer dele um instrumento novo para fazer coisas velhas, 

mas inseri-lo dentro de um modelo construcionista conforme apregoa as ideias de Papert. Nesse 

modelo o computador deve ser utilizado de forma integrada com outros materiais didático-

pedagógicos para potencializar “[...] a ocorrência de situações significativas de aprendizagem” 

(FREIRE; PRADO, 1999, p. 89). Essas situações são resumidas na figura abaixo. 

 

Figura 01 – Representação das relações envolvidas no processo de ensino e aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Freire e Prado (1999, p. 89) 

 

Enquanto o ensino tradicional defende o conhecimento como um objeto que pode 

ser transmitido, doado de um ser que sabe tudo para um que nada sabe, a filosofia construtivista 

defende que a aprendizagem é um processo de construção conjunta. Sob este enfoque, ao invés 

de apenas receberem informações “Os estudantes podem trabalhar juntos na construção do 

entendimento e do significado através de práticas relevantes”. (JONASSEN, 96, p. 70). 

Ao se defender uma prática pedagógica mais voltada para o construtivismo o que 

está sendo focado é a formação de um ser humano dentro dessa sociedade moderna e complexa. 
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O construtivismo defende que “[...] o conhecimento é uma construção humana de significados 

que procura fazer sentido do seu mundo” (JONASSEN, 96, p. 70) enquanto que o 

instrucionismo apenas oferece as condições técnicas, mas não ensina a questionar os processos. 

Uma formação pautada nesse critério não liberta e não forma o cidadão crítico que se deseja. É 

contra isso que os que fazem a educação devem se posicionar. 

 

2.2 O computador como uma ferramenta pedagógica para auxiliar o desenvolvimento da 

aprendizagem 

 

A história da humanidade nos mostra que a tecnologia sempre foi um fator que se 

fez presente em praticamente todas as áreas de atuação do homem. Em toda área de produção 

humana a tecnologia sempre tem sido um elemento procurado no sentido de agilizar o processo 

produtivo e torná-lo mais eficiente. Deste modo, por que as tecnologias da informação e da 

comunicação ainda não são realidade plena em nossas escolas? 

Perrenoud (2010, p. 125) citando Patrick Mendelsohn afirma que “Se a escola 

ministra um ensino que aparentemente não é mais útil para uso externo, corre um risco de 

desqualificação. Então, como vocês querem que as crianças tenham confiança nela?” A escola 

só gerará confiança a partir do momento em que estiver compatível em termos de conhecimento 

com a sociedade em que está inserida. Não é aceitável que a sociedade esteja vivenciando um 

momento histórico e a escola outro. Ambas precisam estar em consonância, caso contrário, a 

escola corre o risco de ser relegada. 

Se uma das funções da escola é preparar seu público para atuar na sociedade, então 

ela não pode se furtar de inserir as tecnologias em seu cotidiano, porque o mundo exterior a ela 

está totalmente tecnologizado. Nesse ínterim o computador se apresenta como uma ferramenta 

de aprendizagem valiosa e não pode ser relegada a um segundo plano. 

Essa inserção, no entanto, não é tão simples. Muitos paradigmas precisam ser 

quebrados. Não basta querer implantar uma pedagogia nova e, pronto. Todo um pensamento 

novo se faz necessário, não só por parte do professor, mas por parte de toda a comunidade 

escolar, uma vez que muitas coisas que se vinham fazendo precisarão ser readaptadas. Ribeiro 

et al. (2011) salienta que para se alcançar esse objetivo faz-se necessário envolver todos os 

segmentos da escola, perpassando pela parte administrativa, docente e discente, com o intuito 

de ir além da utilização do computador, mas procurando integrar os laboratórios de informática 

e experimentação científica na rotina da escola. 

Mas só inserir o computador nas escolas não é suficiente. Ele é apenas uma 
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máquina. Uma ferramenta. E ferramentas só dão resultados quando bem utilizadas. Area (2006, 

p. 166-167) salienta que “Qualquer política deveria ser planejada com a intenção de não apenas 

dotar de computadores os colégios, mas também, e sobretudo, de enfatizar a importância da 

inovação das práticas pedagógicas”. Para o referido autor, executar a tarefa não é fácil. 

Necessita de um grande investimento econômico em tecnologia e no desenvolvimento de redes 

educativas. O autor defende que se faz necessário 

 

[...] desenvolver estratégias de formação de professores e seu assessoramento com 

relação à utilização das tecnologias de informação e comunicação com fins 

educativos; conceber as escolas como instâncias culturais integradas na zona ou 

comunidade a que pertencem colocando à disposição da comunidade os recursos 

tecnológicos existentes; planejar e desenvolver projetos e experiências de educação 

virtual apoiadas no uso das redes telemáticas, assim como propiciar a criação de 

comunidades virtuais de aprendizagem; criação de webs e materiais didáticos on-line, 

de modo que possam ser compartilhados e utilizados por diferentes salas de aula e 

escolas. (AREA, 2006. p. 167). 

 

A implantação de computadores na escola visa facilitar, no sentido de oferecer 

novas possibilidades, e não resolver todos os dilemas que envolvem as situações de 

aprendizagem. Propiciar à escola a utilização de tecnologias em suas práticas pedagógicas é 

simplesmente fazer com que ela atue em consonância com seu tempo. Se o mundo à sua volta 

vivencia a tecnologia, então a escola precisa estar atualizada com esse mundo. Mas pensar que 

a inserção de tecnologias no ambiente escolar será suficiente para sanar toda a problemática de 

aprendizagem é agir com ingenuidade. As relações que envolvem a escola e seus frutos não 

podem ser vistas de forma tão simplista. 

 

[...], desta perspectiva pedagogicamente simples (ou interessada?), se mantém que os 

computadores, devido ao seu alto grau de sofisticação tecnológica, a sua capacidade 

de automatismo e processamento quase inteligente da informação, sua versatilidade, 

rapidez e flexibilidade no cumprimento de tarefas, provocarão imediatamente uma 

melhoria no rendimento da aprendizagem, já que os alunos poderão aprender mais 

coisas em menos tempo e com menos esforço. Além disso, estarão mais motivados e 

entusiasmados a trabalhar com computador em vez de livros. A ingenuidade dessa 

posição ou corrente de pensamento é evidente, já que simplifica a complexidade de 

variáveis, situações e componentes envolvidos nos processos de ensino-

aprendizagem, reduzindo essa problemática a uma mera mudança ou substituição de 

meios e tecnologia. (AREA, 2006. p. 167). 

 

Ao propor a utilização do computador como ferramenta de aprendizagem não se 

está indo no sentido de apenas fazer a troca dos meios. A proposta é fazer a alternância dos 

métodos. É fazer do computador um aliado e explorar as diversas possibilidades por ele 

oferecidas. A proposta vai ao encontro do que defende Valente (1999, p. 01), que propõe fazer 

“[...] o professor da disciplina curricular ter conhecimento sobre os potenciais educacionais do 

computador e ser capaz de alternar adequadamente atividades tradicionais de ensino-
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aprendizagem e atividades que usam o computador”. Para isso, no entanto, o professor precisa 

estar preparado para as inovações, tanto no sentido de domínio e utilização da máquina, como 

na abordagem específica de sua disciplina, sendo este, talvez, o maior desafio. Mas como 

salienta Valente a questão da informática na escola vai além da formação do professor.  

 

[...] a implantação da informática, como auxiliar do processo de construção do 

conhecimento, implica em mudanças na escola que vão além da formação do 

professor. É necessário que todos os segmentos da escola - alunos, professores, 

administradores e comunidade de pais - estejam preparados e suportem as mudanças 

educacionais necessárias para a formação de um novo profissional. Nesse sentido, a 

informática é um dos elementos que deverão fazer parte da mudança, porém essa 

mudança é muito mais profunda do que simplesmente montar laboratórios de 

computadores na escola e formar professores para a utilização dos mesmos. 

(VALENTE, 1999. p. 02). 

 

As mudanças, portanto, vão além. Elas precisam mexer com as bases e estas bases 

envolvem a formação epistemológica do professor (CACHAPUZ et al., 2011; COUTINHO, 

2007) bem como com a própria estrutura do currículo. 

Os tempos atuais já não suportam essa estrutura fechada de currículo. Para Coutinho 

(2007, p. 8) o cenário atual exige “[...] uma abordagem holística ao processo educacional que 

passa pela integração da tecnologia educacional no currículo com vista a uma expansão do 

mesmo e a uma participação mais ativa dos alunos no processo de ensino-aprendizagem”. 

O uso do computador na educação não pode se limitar a fazer com que os 

educandos, ao invés de seguir orientações do professor, passem a seguir orientações da 

máquina. Se assim for não faz sentido. O investimento utilizado para dotar as escolas com toda 

a tecnologia necessária só faz sentido se, aliado a ele, houver também uma mudança 

concomitante nas abordagens pedagógicas adotadas. 

Todo e qualquer plano pedagógico que se trace nos dias atuais visa, na teoria, a 

concepção de um cidadão crítico, que seja capaz de intervir na sociedade em que atua. Um 

cidadão com essas qualificações dificilmente será formado se no dia a dia da escola ele aprender 

apenas a seguir instruções de uma pessoa ou de uma máquina. Para atingir esse fim a escola 

precisa se voltar para uma abordagem pedagógica que se baseie no construcionismo 

contextualizado. Esta visão está “[...] baseada na realização concreta de uma ação que produz 

um produto palpável (um artigo, um projeto, um objeto) de interesse pessoal de quem produz. 

Contextualizada, no sentido do produto ser vinculado à realidade da pessoa ou do local onde 

vai ser produzido e utilizado” (VALENTE, 1999, p. 135). 

Ao se propor uma abordagem pautada no construcionismo está se buscando a 

formação de uma pessoa que seja capaz de reconstruir seu próprio conhecimento ao invés de 
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apenas seguir instruções voltadas para a repetição. A inserção da tecnologia pode viabilizar esse 

processo em virtude de sua dinamicidade, mas sem a devida formação do professor poderá se 

correr o risco de se ter apenas o mais do mesmo. 

 

A incorporação de escolhas/opções pessoais na arena educativa em particular quando 

se utilizam as tecnologias da comunicação no processo de ensino aprendizagem é uma 

das características que são apanágio dos sistemas hipermédia e hipertexto; trata-se de 

sistemas tecnológicos capazes de promover ambientes de aprendizagens flexíveis, em 

que o aluno descobre e constrói o conhecimento promovendo a sua autonomia e 

sentido crítico, numa linha que se inscreve num paradigma educacional que valoriza 

o ensinar e aprender e o ensinar a pensar [...]. (COUTINHO, 2007, p. 6-7, grifo da 

autora). 

 

Um outro elemento muito importante que corrobora para a inserção da tecnologia 

dentro das escolas é a dinamicidade do mundo moderno. Tudo é muito rápido. O conhecimento 

cada vez mais vem se transformando em algo veloz e complexo. O conteúdo de um livro 

impresso de um ano para outro torna-se arcaico. O aluno que se utiliza apenas dos conteúdos 

do livro didático está um passo atrás das pessoas que tem acesso aos meios tecnológicos, visto 

que estes têm acesso às informações quase que em tempo real. 

Outra vertente do uso das tecnologias em sala de aula é o favorecimento na busca 

por uma aprendizagem transdisciplinar. 

 

A transdisciplinaridade, como o prefixo ‘trans’ indica, diz respeito àquilo que está ao 

mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de 

qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente, para o qual um 

dos imperativos é a unidade do conhecimento. (NICOLESCU, 1999, p. 51, grifo do 

autor). 

 

Trabalhar visando a transdisciplinaridade é voltar-se para uma formação mais 

complexa, onde, sem abandonar as especificidades que a ciência exige, busca-se ter uma visão 

do todo. Essa tendência é ampliada com a utilização da informática na escola, pois a tecnologia 

favorece a interação entre as diversas disciplinas devido a imensa gama de recursos que o 

computador dispõe. 

Esses recursos podem propiciar a quebra de barreira entre as disciplinas, 

favorecendo o desenvolvimento de um pensamento “trans” ao invés de unidisciplinar voltado 

para a complexidade das relações naturais. (MORIN, 1990). Isto porque recursos como 

modeladores, simuladores e a própria internet, dentre outros, podem facilitar a compreensão 

das relações existentes entre os sistemas que compõem universo humano e não humano. Essa 

compreensão visa quebrar o paradigma da inteligência cega que fecha as teorias em si mesmas 

e não se permite compreender a conjuntura dos sistemas. Na visão de Morin (1990, p. 18), “A 

inteligência cega destrói os conjuntos e as totalidades, isola todos os objetos daquilo que os 
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envolve. Não pode conceber o elo daquilo que os envolve. Não pode conceber o elo inseparável 

entre o observador e a coisa observada. As realidades chave são desintegradas”. 

Dificilmente se conseguirá educar pessoas dentro do oposto desse parâmetro 

utilizando-se de métodos que por si já são constituídos por recortes descontextualizados da 

realidade. Recursos computacionais se apresentam como ferramentas facilitadoras para se 

atingir o objetivo supracitado, desde que o professor se aproprie dos conhecimentos necessários 

para essa correta utilização. (ALMEIDA; VALENTE, 2011). 

Que o computador é uma ferramenta valiosa para o processo de ensino-

aprendizagem, isso é indiscutível. O que ainda se discute é a forma como essa ferramenta vem 

sendo utilizada. Mesmo assim, diante de todas as dificuldades que existem, Fiolhais e Trindade 

(2003, p. 270) consideram o saldo positivo. Para estes autores 

 

O balanço da utilização do computador no ensino revela-se inegavelmente positivo 

não apenas por ele ser um instrumento que é hoje imprescindível a um ensino activo, 

baseado na descoberta progressiva do conhecimento pelo aluno e na maior autonomia 

da sua aprendizagem, mas também porque, levantando novas questões e ressuscitando 

algumas questões antigas, relançou a discussão em torno de assuntos cruciais como 

as relações professor-aluno, aluno-aluno e o desenvolvimento das capacidades do 

professor e do aluno. 

 

Apesar de o saldo ser positivo, problemas ainda existem. A utilização do 

computador como instrumento de ensino que se centre a favorecer o desenvolvimento da 

aprendizagem ainda é uma realidade muito nova nas escolas brasileiras e isso gera dificuldades 

inerentes. Em muitos casos o computador ainda não consegue ser visto como um auxílio, é visto 

mais como um entretenimento. Isso se deve muito à formação ineficiente. É bom salientar que 

ao se tratar de formação para uso do computador não se está falando apenas do como usar a 

máquina. Essa é a parte mais simples. A parte mais complicada é a formação de cunho 

pedagógico. A formação que permita ao professor dominar na íntegra as metodologias que 

possibilitam tirar da ferramenta os resultados que podem transformar sua prática. 

 

[...] a apropriação dessas tecnologias para fins pedagógicos requer um amplo 

conhecimento de suas especificidades tecnológicas e comunicacionais e que devem 

ser aliadas ao conhecimento profundo das metodologias de ensino e dos processos de 

aprendizagem. Não é possível pensar que o simples conhecimento da maneira de uso 

do suporte (ligar a televisão ou o vídeo ou saber usar o computador e navegar na 

Internet) já qualificam o professor para a utilização desses suportes de forma 

pedagogicamente eficiente em atividades educacionais. (KENSKI, 2003, p. 51). 

 

Sendo o professor detentor da formação adequada e sendo consciente de que o 

computador não é uma ameaça, mas um aliado, muitas possibilidades podem advir dessa 

interação, bastando para isso que o mesmo encare os desafios que se apresentam. 
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O grande diferencial do computador na educação é que ele permite ao aluno 

interagir de diferentes modos com o professor, com a máquina, com seus colegas de sala ou 

com pessoas que estão além dos muros da escola. O espaço de aprendizagem que se restringia 

apenas ao espaço da sala de aula agora pode ser expandido para além das fronteiras dos muros 

da escola. Com a inserção do computador na escola 

 

A aprendizagem não precisa ser mais apenas um processo solitário de aquisição e 

domínio de conhecimentos. Ela pode se dar de forma coletiva e integrada, articulando 

informações e pessoas que estão em locais diferentes e que são de idade, sexo, 

condições físicas, áreas e níveis diferenciados de formação. (KENSKI, 2003, p. 52). 

 

Essa diversidade de oportunidades de interação favorece o desenvolvimento de 

questionamentos diversificados. O aluno, tendo contato com outras realidades que não só a da 

sala de aula amplia o leque de ambientes possíveis de ver o conteúdo integralizado.  

À proporção que aumenta as relações do conhecimento com outros ambientes, 

também aumenta a possibilidade de novas dúvidas e questionamentos. Um meio que propicia 

estas oportunidades aos educandos é muito mais rico em situações de aprendizagem do que um 

espaço onde o aluno é apenas um receptor de informações. 

Essa nova situação é extremamente desafiadora para o professor. Isto porque na 

aula tradicional, onde as interações são quase que totalmente ditadas pelo livro didático e 

mediadas pelo roteiro do professor, os próprios questionamentos dos alunos são quase que 

direcionados. Em muitos casos o professor conduz a aula de modo a antecipar as dúvidas e as 

respostas em um roteiro pré-definido. A inserção do computador possibilita a quebra desse 

roteiro. Ao interagir com os softwares ou com outras pessoas que estão além da sala de aula 

podem surgir dúvidas que não estavam programadas. O professor precisa estar preparado para 

esse novo cenário. 

Esse novo ambiente, onde o aluno é incentivado a não ser um ser passivo, requer 

uma nova postura do professor. O professor precisa se conscientizar que em um ambiente em 

rede ele não terá condições de ter respostas para todas as dúvidas que irão surgir. Essa é uma 

das mudanças que o computador como ferramenta de aprendizagem precisa proporcionar: a 

mudança da postura pedagógica frente aos novos desafios. O que se deseja ver é  

 

Uma nova metodologia de ensino que tenha como pressuposto a cooperação e a 

participação intensa de todos os envolvidos. Que seja criado um clima de 

aprendizagem que envolva e motive os alunos para a expressão de suas opiniões. Um 

procedimento de ensino que se preocupe mais em fazer perguntas e deixar que os 

alunos as respondam livremente e cheguem aos seus resultados por muitos e 

diferenciados caminhos. Uma nova educação que proporcione constantes desafios, 

que possam ser superados a partir do trabalho coletivo e da troca de informações e 

opiniões. (KENSKI, 2003, p. 54). 
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Para o ensino de física, muitas são as possibilidades de se inserir o computador no 

ambiente didático visando o alcance dessa metodologia libertadora que proporcione uma 

aprendizagem mais horizontalizada e menos verticalizada. Fiolhais e Trindade (2003) destacam 

alguns modos de se utilizar o computador no ensino de física. Dentre os meios citados pelos 

autores destaca-se: o computador para retirada de dados; modelização e simulação; multimídia; 

realidade virtual e a internet. Dentro da utilização de cada um pode-se explorar as variantes que 

proporcionam ambientes de aprendizagem mais interativos e dinâmicos. 

O importante é fazer com que o ensino de física não se resuma apenas à 

memorização de fórmulas. A utilização de meios tecnológicos no ensino de física precisa 

ocorrer dentro das orientações oferecidas pelas orientações do Ministério da Educação. Os 

documentos oficiais vêm orientando para uma mudança nesse ensino. 

 

O ensino de Física vem deixando de se concentrar na simples memorização de 

fórmulas ou repetição automatizada de procedimentos, em situações artificiais ou 

extremamente abstratas, ganhando consciência de que é preciso lhe dar um 

significado, explicitando seu sentido já no momento do aprendizado, na própria escola 

média. (BRASIL, p. 60). 

 

Proporcionar a mudança necessária para enveredar pelo caminho que conduz à 

construção de um ser humano que atenda às expectativas que a sociedade precisa requer muita 

coisa. Mudança de postura de professores, gestores, alunos e demais envolvidos. Segundo 

Almeida e Valente (2011, p 77), para que essa transformação se dê com qualidade 

 

O aluno deve assumir uma postura mais ativa, resolvendo problemas e projetos como 

meio de explicar seus conhecimentos e com isso permitir a intervenção efetiva do 

professor, auxiliando o processo de construção de conhecimento. 

 

Do professor espera-se que auxilie “[...] o aluno na definição de seu projeto, 

adequando-o ao interesse do aluno, das suas potencialidades intelectuais e dos objetivos 

pedagógicos a ser atingidos [...]”, bem como “[...] saber criar oportunidades de construção de 

conhecimento” (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p 78). Além disso, espera-se que o professor 

deva 

 

[...] dominar o conteúdo disciplinar, dominar o uso das TDIC, ter clareza das 

concepções de currículo que se encontram subjacentes às políticas educacionais e aos 

processos de ensino, compreender o que cada uma dessas tecnologias pode oferecer e 

como elas podem ser exploradas em diferentes situações educacionais. (ALMEIDA; 

VALENTE, 2011, p 78). 

 

Já dos gestores educacionais, espera-se que os mesmos repensem  

 

“[...] o papel da gestão no sentido de ampliar o foco administrativo e pedagógico, 

tornando a escola geradora de conhecimento. Isso implica criar facilidades para que 
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certas estruturas fossilizadas sejam flexibilizadas, como os espaços e tempos da 

escola”. (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p 79).  

 

Essas mudanças no pensar/agir se apresentam como de extrema valia para que o 

projeto de ensino seja compatível com o projeto de aprendizagem. E, logicamente, necessita-se 

de material didático de qualidade para que os profissionais possam trabalhar. É nesse item que 

o computador e as demais ferramentas das tecnologias digitais de informação e comunicação 

ganham peso. O livro didático sozinho não é mais suficiente para suprir as necessidades 

formativas do alunado de nossos dias. Faz-se extremamente necessário a utilização de 

ferramentas várias. Prender-se a um só modelo de ensino é limitar o raio de ação da escola e 

condenar outras diversas possibilidades que estão presentes em nosso meio. A escola precisa 

investir em diferentes modelos pedagógicos para dar conta das necessidades que se apresentam. 

 

Uma forma de se tentar alcançar a autonomia intelectual é justamente não se prender 

a um modelo fechado, mas sim buscar alternativas que contribuam para esse processo, 

inclusive as diversificadas fontes de recurso para o ensino. É necessário desenvolver 

práticas experimentais indispensáveis para a construção da competência investigativa. 

E o uso adequado dos produtos das novas tecnologias é imprescindível, quando se 

pensa num ensino de qualidade e eficiente para todos. (BRASIL, 2006, p. 56-57, grifo 

nosso). 

 

Saliente-se isso: “o uso adequado”. Essa eficiência no processo de aprendizagem 

só se dará quando houver alinhamento entre todos os elementos. Não se atingirá a eficiência da 

escola através de projetos pontuais. Fazer educação é algo complexo e, portanto, necessita-se 

de ações complexas e interligadas, do contrário, os objetivos ficam comprometidos. 
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2.3 Aprendizagem significativa de David Ausubel 

 

Figura 02 – Mapa conceitual representativo da Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Moreira; Masini (2007). Adaptação de uma concepção dos autores. 

 

David Paul Ausubel, psicólogo estadunidense, nascido em 25 de outubro de 1918 

em Nova York e falecido em 09 de julho de 2008 na mesma cidade, foi um pensador que voltou 

seus estudos para a Psicologia Educacional com foco na aprendizagem. 

Na visão de Ausubel a Psicologia Educacional deve ser vista 

 

[...] como uma ciência aplicada que tem valor social, interessada não em leis gerais da 

aprendizagem em si mesmas, mas em propriedades de aprendizagem, que possam ser 

relacionadas a meios eficazes de deliberadamente levar a mudança na estrutura 

cognitiva. (AUSUBEL apud MOREIRA, 2007. p. 94). 

 

Sob essa perspectiva, a Psicologia Educacional, em sua visão, deve ter como 

preocupação básica a aprendizagem em situação de aula. (MOREIRA, 2007. p. 94). Dessa 

forma, ele direciona seus estudos para essa área com o propósito de desenvolver uma linha 

pedagógico-filosófica que se prenda ao desenvolvimento de uma aprendizagem efetiva nos 

alunos. Dessa necessidade surge sua Teoria da Aprendizagem Significativa. 

 

2.3.1 O que é a Teoria da Aprendizagem Significativa. 

 

A Teoria da Aprendizagem Significativa desenvolvida por Ausubel é uma teoria 
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cognitivista. Ela está voltada para a aprendizagem direta dos conteúdos. Embora não descarte 

a importância de outros tipos de aprendizagem, seu foco se mantém na organização dos 

conteúdos na estrutura cognitiva de quem aprende. Seu principal incômodo é determinar os 

fatores que proporcionam uma aprendizagem sólida, compacta e que faça sentido ao educando. 

Na concepção de Moreira (2010, p. 18)  

 

A aprendizagem é dita significativa quando uma nova informação (conceito, ideia, 

proposição) adquire significados para o aprendiz através de uma espécie de 

ancoragem em aspectos relevantes da estrutura cognitiva preexistente do indivíduo, 

isto é, em conceitos, ideias, proposições já existentes em sua estrutura de 

conhecimentos (ou de significados) com determinado grau de clareza, estabilidade e 

diferenciação. 

 

Os aspectos relevantes que realizam a ancoragem dos novos conhecimentos são 

denominados por Ausubel de “subsunçores”, tradução aproximada do termo em inglês 

subsumer. São esses subsunçores que compõem a estrutura cognitiva de quem aprende 

possibilitando que o novo conteúdo interaja com o antigo em um processo dinâmico. 

Na aprendizagem significativa, devido a interatividade dinâmica dos conteúdos, 

tanto o conhecimento novo modifica o conhecimento preexistente como também ocorre o 

contrário. 

 

À medida que o conhecimento prévio serve de base para a atribuição de significados 

à nova informação, ele também se modifica, ou seja, os subsunçores vão adquirindo 

novos significados, se tornando mais diferenciados, mais estáveis. Novos subsunçores 

vão se formando; subsunçores vão interagindo entre si. A estrutura cognitiva está 

constantemente se reestruturando durante a aprendizagem significativa. O processo é 

dinâmico; o conhecimento vai sendo construído. (MOREIRA, 2010, p. 18). 

 

Para que a aprendizagem significativa ocorra em toda a sua plenitude alguns 

pressupostos são necessários. Caso eles não sejam levados em consideração corre-se o risco de 

fazer com que ao invés de se tornar significativa ela continue a ser mecânica, mesmo com as 

técnicas subsequentes sendo utilizadas corretamente. 

Dentre todos os fatores necessários para a ocorrência de uma aprendizagem 

significativa, Ausubel destaca como o mais importante o conhecimento preexistente do 

educando. Segundo Moreira e Masini (2007, p. 17) “A ideia central da teoria de Ausubel é a de 

que o fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já 

sabe”. Desconsiderar isso é colocar a teoria em cheque. 

Outro fator essencial para a aplicação da teoria é a utilização de material 

“potencialmente” significativo. Por que “potencialmente” significativo? Porque como nos 

alerta Ausubel, nenhum material é significativo em sua essência. 
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A aprendizagem significativa não é sinónimo de aprendizagem de material 

significativo. Em primeiro lugar, o material de aprendizagem apenas é potencialmente 

significativo. Em segundo, deve existir um mecanismo de aprendizagem significativa. 

O material de aprendizagem pode consistir em componentes já significativas (tais 

como pares de adjectivos), mas cada uma das componentes da tarefa da aprendizagem, 

bem como esta como um todo (apreender uma lista de palavras ligadas 

arbitrariamente), não são ‘logicamente’ significativas. Além disso, até mesmo o 

material logicamente significativo pode ser apreendido por memorização, caso o 

mecanismo de aprendizagem do aprendiz não seja significativo. (AUSUBEL; 2003. 

p. 01, grifo do autor). 

 

Sendo o material potencialmente significativo faz-se necessário que a estrutura 

cognitiva do educando também esteja preparada para o novo conteúdo, ou seja, ele necessita 

ter os conceitos subsunçores necessários para que o novo conhecimento possa interagir, 

modificando-os e sendo modificado. Sem eles o processo de ancoragem não ocorre e teremos 

apenas memorização. A interação do novo conhecimento com ideias relevantes na estrutura 

cognitiva do educando gerará conhecimentos com significados verdadeiros. Ressalta ainda 

Ausubel (2003, p. 01) que “Devido à estrutura cognitiva de cada aprendiz ser única, todos os 

novos significados adquiridos são, também eles, obrigatoriamente únicos”. 

Por último, não seguindo uma escala de importância, um outro fator necessário para 

a ocorrência de aprendizagem significativa é a predisposição do educando para aprender. O 

processo de aprendizagem significativa não é uma técnica mágica que gera conhecimento à 

revelia da vontade do educando. Não adianta a existência de uma estrutura cognitiva adequada, 

com aplicação correta de passos e um material potencialmente significativo se o educando não 

estiver predisposto a aprender significativamente. A inexistência de um desses fatores gerará 

uma aprendizagem não significativa. 

 

2.3.2 Tipos de Aprendizagens Significativas. 

 

Ausubel classifica a aprendizagem significativa em três tipos básicos: a 

representacional, a de conceitos e a proposicional. (AUSUBEL, 2003; MOREIRA, 2007). 

 

2.3.2.1 Aprendizagem representacional. 

 

Esse tipo de aprendizagem significativa é a mais básica das três. Ela é o tipo de 

aprendizagem que alicerça as demais, porque oferece a quem aprende “[...] a aprendizagem dos 

significados de símbolos individuais (típica, mas não necessariamente palavras) ou o que estes 

representam”. (AUSUBEL, 2003, p. 84). É quase como se fosse um processo de memorização. 
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De acordo com Ausubel (2003, p. 84) “Em qualquer língua, as palavras individuais 

são, afinal de contas, símbolos partilhados de forma convencional ou social, representando cada 

um deles um único objecto, conceito ou outros símbolos nos mundos físico, social e ideal”. Isto 

significa que para quem está iniciando um processo de aprendizagem de um conhecimento 

totalmente novo será necessário o aprendizado de palavras individuais relacionadas a objetos, 

símbolos, ou conceitos que representam algo que, anteriormente, não era significável, pois este 

elemento não fazia parte de sua estrutura cognitiva. 

 

Figura 03 – Mapa conceitual sobre Aprendizagem Representacional. 

Fonte: Concepção própria através do programa CMAP TOOLS. 

 

Tomemos como exemplo uma criança brasileira sendo iniciada na língua inglesa. 

Para ela, inicialmente, a palavra “cat” não representa nada, pois não faz parte de sua estrutura 

cognitiva. O contato com a língua e a constante associação da palavra com a imagem do felino 

fará com que toda vez que a palavra “cat” for proferida, a criança consiga associar o símbolo 

linguístico ao animal. É esse processo que se denomina de aprendizagem representacional. 

 

2.3.2.2 Aprendizagem conceitual ou de conceitos. 

 

Ausubel (2003, p. 2) define conceitos como sendo “[...] objectos, acontecimentos, 

situações ou propriedades que possuem atributos específicos comuns e são designados pelo 

mesmo signo ou símbolo”. Se conceitos são representados também por signos ou símbolos 

individuais, então infere-se que a aprendizagem de conceitos pode ser relacionada com a 

aprendizagem representacional, portanto,  

 

A aprendizagem de conceitos, ou aprendizagem conceitual, é um caso especial, e 

muito importante, de aprendizagem representacional, pois conceitos também são 

representados por símbolos individuais. Porém, neste caso são representações 

genéricas ou categoriais. (MOREIRA, 1997, p. 2, grifo do autor). 

 

A semelhança está na forma como ambas se dão, no entanto, a aprendizagem 

conceitual é um caso mais avançado de aprendizagem representacional. Enquanto na 

aprendizagem representacional os símbolos aprendidos se ligam a objetos específicos, na 

aprendizagem conceitual os símbolos aprendidos representam conceitos mais generalistas, 
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conceitos de classes. 

 

Estes dois tipos de aprendizagem significativa (conceptual e proposicional) diferem 

na medida em que, no primeiro caso, os atributos de critérios de um novo conceito se 

relacionam com as ideias relevantes na estrutura cognitiva, para darem origem a um 

novo significado genérico, mas unitário, ao passo que, no último caso, uma nova 

proposição (ou ideia compósita) se relaciona com a estrutura cognitiva para dar 

origem a um novo significado compósito. (AUSUBEL, 2003, p. 85, grifos do autor). 

 

A relação existente entre esses dois tipos de aprendizagem está no fato de que a 

aprendizagem conceitual só se dará de fato se a estrutura cognitiva do aprendente estiver 

preparada para interagir com os conhecimentos novos com os quais ele irá interagir. Os 

subsunçores, essenciais ao novo aprendizado, deverão ter sido construídos através da 

aprendizagem representacional. São eles que formam a base para que os novos conhecimentos 

sejam recebidos e ressignificados em conhecimento mais avançado, no caso, conceitos mais 

elaborados. 

 

2.3.2.3 Aprendizagem proposicional. 

 

A aprendizagem proposicional é o nível mais complexo de aprendizagem 

significativa. Isto porque nesse nível o aprendente não estará aprendendo símbolos isolados. A 

aprendizagem proposicional requer que os símbolos sejam combinados em proposições e a 

partir delas o aprendente deverá inferir significados que devem estar além da simples 

combinação de conceitos. 

 

Na aprendizagem proposicional, a tarefa de aprendizagem significativa não consiste 

em apreender o que as palavras representam individualmente ou combinadas, mas 

antes apreender o significado de novas ideias expressas na forma proposicional. Desta 

forma, na verdadeira aprendizagem proposicional, o objectivo da actividade de 

aprendizagem não é apreender proposições de equivalência representativa, mas sim o 

significado de proposições verbais e expressar ideias que não as de equivalência 

representativa. Por outras palavras, o significado da proposição não é simplesmente a 

soma dos significados das palavras componentes. (AUSUBEL, 2003, p. 85-86). 

 

Há que se ressaltar que sem o domínio pleno dos elementos que constituem as 

proposições, no caso, os símbolos individuais, a aprendizagem proposicional não se efetivará. 

Daí a importância da aprendizagem representacional e conceitual, pois são elas que farão com 

que o aprendente tenha domínio pleno sobre estes elementos. Estes formarão os subsunçores 

que darão sustentáculos para a ocorrência da aprendizagem proposicional. Quando ela ocorre, 

permite que os subsunçores interajam com o novo conhecimento e se retransformem. Desse 

momento em diante, não se terá apenas o domínio dos conceitos. Estes, interligados, gerarão 
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novas ideias que serão muito mais que uma mera soma de conceitos. São conhecimentos novos 

que, unidos, são maiores que a soma das partes. É um conhecimento indissociável, uno. 

 

2.3.3 Processos de ocorrência da Aprendizagem Significativa. 

 

A aprendizagem significativa pode ocorrer por diferentes processos. As 

aprendizagens conceitual e proposicional, em específico, podem ocorrer de forma Subordinada, 

Superordenada ou Combinatória. (AUSUBEL, 2003; MOREIRA, 2007). 

 

2.3.3.1 Aprendizagem Subordinada ou Subsunciva. 

 

A aprendizagem subordinada ou subsunciva ocorre quando um conceito 

potencialmente significativo é assimilado por um conceito subsunçor mais inclusivo existente 

na estrutura cognitiva do aprendente (MOREIRA; MASINI, 2007, p. 27). O conceito existente 

e mais amplo, ao interagir com o conceito potencialmente significativo irá se ressignificar 

originando um conceito mais específico. 

Esse processo de subsunção pode ocorrer de duas formas diferentes. Compreender 

ambas torna mais clara a compreensão do processo como um todo. Assim tem-se a subsunção 

derivativa, que nas palavras de Ausubel (2003, p. 94) “[...] ocorre quando se entende o novo 

material de aprendizagem como um exemplar específico de um conceito ou proposição 

estabelecidos na estrutura cognitiva, ou como auxiliar ou ilustrativo de um conceito ou 

proposição geral anteriormente apreendidos”. Em outras palavras, o novo conhecimento 

especifica um conhecimento prévio mais geral. E tem-se a subsunção correlativa que ocorre 

quando “[...] o novo material de aprendizagem é uma extensão, elaboração, modificação ou 

qualificação de conceitos ou proposições anteriormente apreendidos” (AUSUBEL, 2003, p. 

94). 

 

2.3.3.2 Aprendizagem Superordenada. 

 

Uma outra forma de se gerar aprendizagem significativa é pela superordenação de 

conceitos. Isso ocorre “[...] quando um conceito ou proposição potencialmente significativo A, 

mais geral ou inclusivo do que ideias ou conceitos já estabelecidos na estrutura cognitiva a, b e 

c é adquirido a partir destes e passa a assimilá-los” (MOREIRA; MASINI, 2007, p. 29). 

Um exemplo bem básico desse processo ocorre quando, a partir de conceitos como 
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laranja, banana, maçã, o aprendente consegue subordiná-los ao conceito mais amplo de frutas. 

Percebe-se pelo exemplo acima que a aprendizagem superordenada é mais comum para a 

aprendizagem conceitual, onde os conceitos são mais simples de serem organizados em uma 

situação subordinante. 

 

2.3.3.3 Aprendizagem Combinatória. 

 

A aprendizagem combinatória se dá “[...] quando a nova informação não se 

relaciona nem a ideias subordinadas nem a ideias superordenadas específicas, mas com 

antecedentes amplos, gerais, de um conteúdo relevante existente na estrutura cognitiva” 

(MOREIRA; MASINI, 2007, p. 100). Infere-se que esse processo é mais característico para a 

aprendizagem proposicional, onde os conceitos são mais bem elaborados. 

Na aprendizagem combinatória o aprendente passa a fazer relações mais amplas. 

Não se tem simplesmente uma relação direta de um conceito que deriva em ou outro. Nesse 

nível de aprendizagem o aluno precisa fazer inferências a partir de conceitos que aparentemente 

não se relacionam, mas que estão em sua estrutura cognitiva. Não é um processo fácil, mas é 

tão consistente quanto os demais, pois apesar de os conceitos não estarem ligados claramente 

como ocorre nas aprendizagens subordinada e superordenada, estes estão ancorados em 

subsunçores relevantes que proporcionam um encadeamento significativo dos conceitos 

inferidos. 

 

2.3.4 Diferenciação Progressiva e Reconciliação Integrativa. 

 

Para Ausubel, a aquisição de conhecimentos significativos é facilitada a partir do 

momento em que os conceitos vão sendo apresentados do mais geral para o mais específico. De 

acordo com suas ideias, apresentar conceitos específicos separadamente para depois reintegrá-

los em conceitos mais amplos dificulta a aprendizagem. Ele parte de duas hipóteses para afirmar 

isso. 

 

[...] a) é mais fácil para o ser humano captar aspectos diferenciados de um todo mais 

inclusivo previamente aprendido, do que chegar ao todo a partir de suas partes 

diferenciadas; b) a organização do conteúdo de uma certa disciplina, na mente de um 

indivíduo, é uma estrutura hierárquica na qual as ideias mais inclusivas estão no topo 

da estrutura e, progressivamente, incorporam proposições, conceitos e fatos menos 

inclusivos e mais diferenciados (MOREIRA; MASINI, 2007, p. 29-30) 

 

A este processo Ausubel denominou de diferenciação progressiva que Moreira e 
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Masini (2007, p. 30) definem como sendo “[...] o princípio pelo qual o assunto deve ser 

programado de forma que as ideias mais gerais e inclusivas da disciplina sejam apresentadas 

antes e, progressivamente diferenciadas, introduzindo os detalhes específicos necessários”. 

Ausubel acredita que a utilização da diferenciação progressiva resulta “[...] no consequente 

aperfeiçoamento dos significados e numa potencialidade melhorada para se fornecer ancoragem 

a aprendizagens significativas posteriores” (AUSUBEL, 2003, p. 106). 

Mas para Ausubel não basta apenas mudar a ordem em que se ensina os conceitos. 

Mesmo partindo-se do mais geral para o mais específico, irão aparecer, ao final, pontos de 

discordância. Em não seguindo essa ordem muitos desses pontos passarão despercebidos. Isto 

porque quando se ensina tópicos isolados o estudante acaba não fazendo relações com o que 

aprendeu no tópico anterior. Portanto, aparentes incoerências podem não ser sanadas e a 

aprendizagem não se dará da maneira ideal, pois o aprendente não estará em condições de 

resolver dificuldades que surgirão em um momento futuro ao relacionar conteúdos que foram 

aprendidos separadamente. No intuito de sanar estas possíveis incoerências reais ou aparentes, 

Ausubel propõe a inserção da reconciliação integrativa que nas palavras de Moreira e Masini 

(2007, p. 30) nada mais é que “[...] o princípio pelo qual a programação do material instrucional 

deve ser feita para esporar relações entre ideias, apontar similaridades e diferenças 

significativas, reconciliando discrepâncias reais ou aparentes”. 

A junção entre esses dois processos, diferenciação progressiva e reconciliação 

integrativa, se apresenta como elementos essenciais ao processo de aquisição de uma 

aprendizagem significativa. O diferencial aqui apresentado é a possibilidade viabilizada ao 

aprendente de interpor relações conceituais que dificilmente realizaria vendo tópicos 

separadamente. O conteúdo aqui se apresenta como um todo e não como uma colcha de retalhos 

em que as peças vão sendo alocadas aleatoriamente. Essa visão do todo permite que a 

aprendizagem vá ocorrendo de forma mais equânime, pois tem-se um conteúdo sendo discutido 

e relacionado em seu todo o tempo inteiro. 

É importante ressaltar que não há um momento em que há diferenciação 

progressiva e outro em que há reconciliação integrativa. Esses processos ocorrem ao mesmo 

tempo. Como nos alerta Moreira e Masini (2007, p. 102) “A diferenciação progressiva e a 

reconciliação integrativa são, portanto, processos que resultam e que ocorrem simultaneamente 

com a aprendizagem significativa bem caracterizando a dinamicidade da proposição 

ausubeliana”. A dinamicidade desses processos vai constantemente reformulando a estrutura 

cognitiva do aprendente, permitindo que subsunçores mais elaborados sejam incorporados a 

cada momento. 
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São esses novos subsunçores que permitem ao aprendente realizar as relações 

conceituais essenciais para que o conteúdo seja integrado em sua totalidade. Essa dinamicidade 

dos processos permite que, ao mesmo tempo em que novos conceitos vão sendo adquiridos, 

sejam relacionados com outros para que as similaridades e incoerências sejam identificadas e 

sanadas para que se possa ter um conhecimento encadeado com qualidade e, consequentemente, 

unicidade. 

 

2.4 Mapas conceituais como auxílio à aprendizagem 

 

Quando se trabalha focando atingir uma aprendizagem significativa nos moldes 

ausubelianos, a utilização de mapas conceituais se apresenta como uma ferramenta muito 

salutar. Não que seja obrigatório a sua utilização ou que sem eles o trabalho não consiga atingir 

seu fim. Não! Mas estes se apresentam como uma ferramenta que torna o trabalho menos árduo, 

pois o princípio organizacional das evoluções obtidas pode ser visto com maior clareza. Mas o 

sucesso do trabalho pode ser alcançado sem eles. A propósito, Ausubel nunca falou ou se 

utilizou dos mesmos para o desenvolvimento de sua teoria. Eles só foram inseridos 

posteriormente através dos trabalhos desenvolvidos pelo professor Joseph D. Novak e seus 

colaboradores da Universidade de Cornell, em meados dos anos de mil novecentos e setenta. 

(MOREIRA, 2010). 

Mas o que são mapas conceituais? Segundo Moreira (2010, p. 11) “De um modo 

geral, mapas conceituais, ou mapas de conceitos, são diagramas indicando relações entre 

conceitos, ou entre palavras que usamos para representar conceitos”. Eles se apresentam como 

ferramenta interessante para se atingir uma aprendizagem significativa justamente por isso. A 

aprendizagem significativa tem como elemento principal a compreensão dos conceitos e suas 

inter-relações. Os mapas conceituais permitem que estas relações sejam visualizadas mais 

claramente através de si. 

Uma outra vantagem é que não há mapas “certos” ou “errados”. Cada autor cria seu 

mapa de acordo com os conceitos que são mais relevantes para si.  

 

Como a aprendizagem significativa implica, necessariamente, atribuição de 

significados idiossincráticos, mapas conceituais, traçados por professores ou alunos, 

refletirão tais significados. Quer dizer, tanto mapas usados por professores como 

recurso didático como mapas feitos por alunos em uma avaliação têm componentes 

idiossincráticos. Isso significa que não existe mapa conceitual ‘correto’. (MOREIRA, 

2010, p. 22) 

 

Cada mapa representa, de certa forma, uma hierarquia de conceitos. Os conceitos 
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mais gerais vão sendo compreendidos e, a partir deles, vai-se derivando os conceitos mais 

específicos. Esse encadeamento de ideias favorece a consolidação do aprendizado de forma 

significativa, pois o aluno não se percebe interagindo com conceitos soltos. A significância do 

aprendizado faz com que ele vá elaborando seus mapas da forma mais simples para a mais 

complexa de acordo com o grau de relevância que ele consegue perceber em cada conceito. 

Quanto menos significativo for o aprendizado, menos complexos serão seus mapas e vice-versa. 

O fato de se ter um mapa conceitual mais simples não significa que o aluno não 

aprendeu. Apenas mostra que existem conceitos que não foram representativos em sua estrutura 

cognitiva e que precisam ser retrabalhados para que possam ganhar seu significado a fim de 

servir de subsunçor para conceitos vindouros. É nesse sentido que se fala em não haver mapa 

“correto”, mas sim menos ou mais complexos, pois eles vão mostrando o nível de significância 

que cada conceito conseguiu atingir na estrutura cognitiva do aprendiz. 

 

[...], nunca se deve esperar que o aluno apresente na avaliação o mapa conceitual 

‘correto’ de um certo conteúdo. Isso não existe. O que o aluno apresenta é o seu mapa, 

e o importante não é se esse mapa está certo ou não, mas sim se ele dá evidências de 

que o aluno está aprendendo significativamente o conteúdo. (MOREIRA, 2010, p. 22-

23). 

 

Aprender significativamente implica dominar o aprendizado em sua essência, 

desenvolvendo o poder de fazer conexões com o que foi ensinado e com conceitos derivados. 

A elaboração de mapas conceituais por parte do alunado permite ao professor verificar se esses 

requisitos estão sendo atingidos. Isto porque um mapa conceitual não se corrige como se corrige 

um trabalho qualquer. Uma atividade comum é constituída de um recorte onde o aluno apresenta 

a cópia de algum tema que o professor procura compreender da forma como foi escrito e atribui 

uma nota pautada no material mostrado. Essa metodologia de correção não pode ser aplicada a 

um mapa conceitual, pois eles não são autoexplicativos. Quem os olha isoladamente não os 

compreenderá em sua essência sem a devida explicação do autor. Mapas conceituais 

 

[...] necessitam ser apresentados ou, no mínimo, acompanhados de um texto 

explicativo, pois existem diversas maneiras de expor conceitos e suas relações em um 

mapa conceitual. Ademais, é na explicação de um mapa de conceitos que o autor 

expressa a sua compreensão sobre o que está sendo apresentado, além de refletir a 

maneira com a qual as informações estão organizadas na sua estrutura cognitiva 

(ALMEIDA; MOREIRA; 2008, p. 02-03). 

 

Diferentemente das atividades comuns, onde na maioria das vezes o aluno não 

constrói a defesa de suas ideias, apenas copia um tema dado, a elaboração de um mapa 

conceitual exige que seu autor tenha pleno domínio das relações entre os conceitos e apresente 

uma boa concatenação de ideias na defesa de seu trabalho. Fica muito mais evidente para o 
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professor se as ideias defendidas apresentam significância. Se os conceitos estão relacionados 

de uma forma sólida. 

Ao identificar essas limitações, cabe ao professor ressignificar o conteúdo de forma 

a fazer com que os mapas possam ser enriquecidos através do surgimento de novas relações ou 

novos conceitos relevantes na estrutura cognitiva do aprendiz. Reitera-se que o professor não 

irá trabalhar o conteúdo no sentido de fazer com que o aluno decore os conceitos e insira na 

construção de um novo mapa. Caso isso ocorra o ensino ocorrerá novamente de forma 

mecânica. Isso significa que a utilização de mapas conceituais não é garantia da ocorrência de 

uma aprendizagem significativa. Se forem mal utilizados a aprendizagem tornará a acontecer 

de forma mecânica. 

Percebe-se que a utilização de mapas conceituais em sua essência não pode estar 

associada ao instrucionismo. Sua utilização está voltada para a construção do próprio 

conhecimento por parte do aluno. Visa a fazer com que o aluno procure aprender os conceitos 

e relacione-os significativamente com relações derivadas. Nada mais em desacordo com as 

ideias instrucionistas que defendem apenas que o aluno decore instruções e repita 

mecanicamente. Em virtude disso Moreira (2010, p. 26) nos diz que “Para aproveitar o potencial 

facilitador de aprendizagem significativa dos mapas conceituais em sala de aula é preciso usá-

los em uma perspectiva construtivista-interacionista”. Se assim não for não se alcançará o 

objetivo principal da técnica. 

São muitas as vantagens da utilização de mapas conceituais no processo de ensino. 

Souza e Boruchovitch (2010, p. 181), por exemplo, destacam que a utilização dos mesmos 

evidencia “[..] a ocorrência de uma reorganização cognitiva, porque os conceitos são estendidos 

em seus significados e as relações proposicionais são alteradas”. Essa é uma das características 

que favorece a ocorrência de uma aprendizagem proativa, onde o aluno deixa de ser um mero 

objeto, um apanhador de recortes, e passa a ser cobrado por concatenação de ideias. Os 

conceitos vão se interligando e complexificando sua estrutura cognitiva, ou seja, cada conceito 

novo não é simplesmente doado ao aluno, ele é inserido na sua estrutura cognitiva dentro de 

uma cadeia de conceitos mais amplos. À medida que é compreendido não só ganha um sentido 

mais amplo por estar concatenado com os conceitos já existentes, como ele mesmo modifica a 

estrutura cognitiva anterior tornando-a mais complexa. Diferentemente da aprendizagem 

mecânica, onde se tem apenas uma inserção de elementos soltos sem significado no conjunto, 

o surgimento de novos conceitos na aprendizagem significativa faz com que o resultado seja 

bem maior do que uma simples soma aritmética de mais um elemento inserido, pois cada 

conceito novo aprendido transforma ao mesmo tempo que se transforma. Os mapas conceituais 
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simplificam a visualização desse processo. 

É bom reiterar que nem tudo são flores. A utilização de mapas conceituais não é 

garantia de que se obterá, a partir deles, sempre resultados positivos. A propósito, Moreira 

(2010, p. 17) ressalta que “[...] se mal utilizados, mapas conceituais podem também gerar 

aprendizagem mecânica, puramente memorística, como tantas outras estratégias instrucionais”. 

Além da má utilização, outros desafios se apresentam, principalmente quando o aluno já passou 

por outras fases da formação acadêmica e traz uma formação deficitária. Alunos que foram 

acostumados a só receber informações e não viram despertar a sua capacidade de elaborar 

conceitos e concatenar ideias. Caberá ao professor ter paciência para que a evolução do 

aprendizado dos alunos venha a acontecer no ritmo certo. 

A utilização de mapas conceituais não é um processo fácil. Existem muitas 

vantagens, mas muitas dificuldades também surgirão. No entanto como salientam Souza e 

Boruchovitch (2010, p. 188) estas características “[...] vantagens e dificuldades – 

complementam-se quando percebidas; aquelas, como possibilidade de ação e, estas, como 

espaço de superação”. 

 

2.5 Utilização de softwares de modelagem computacional no Laboratório de Informática 

como ferramenta de apoio ao desenvolvimento da aprendizagem 

 

O professor de ciências é um dos profissionais da educação que possui um dos 

maiores campos para trabalhar aulas focadas em outras metodologias. Isto porque seu 

instrumento de estudo é a natureza, que está presente em qualquer canto que se olhe. Na física 

isto não é diferente. Convenhamos que nem todos os elementos de estudo da física são de fácil 

acesso para a observação ou o manuseio, mesmo assim o campo de observação ainda é vasto. 

Além de todos os elementos que podem ser encontrados a céu aberto, o advento das 

novas tecnologias vem oferecendo novas oportunidades para que o professor possa trabalhar 

suas aulas utilizando elementos que vão além da imaginação dos alunos. Softwares de 

modelagem oferecem essa possibilidade. Salientando-se que “Apenas disponibilizar o 

computador em sala, sem a concepção de estratégias pedagógicas, não transforma a aula 

tradicional em um ambiente que conduza a uma aprendizagem significativa” (RIBEIRO et al., 

2008, p. 3). Mesmo assim, diante de toda a gama de recursos existentes o que mais se vê nas 

aulas de física são aulas meramente expositivas, pautadas somente na resolução de problemas 

e enfocando mais a matemática do que propriamente a física, sem que a conexão entre ambas 

fique precisamente clara para os alunos. Esse currículo estático gera apatia nos alunos que ficam 



48 

o tempo todo apenas esperando a aula acabar. Ao final, não trabalham e não aprendem. 

A utilização dessas abordagens pautadas no estímulo-resposta, onde predominam 

currículos considerados tradicionalistas e racionalistas não favorecem ao aluno realizar 

descobertas a partir de sua experiência. (RIBEIRO et al., 2011). Nesse ínterim, a utilização de 

modelagem pode proporcionar várias vantagens ao professor. Entre elas pode-se destacar que, 

utilizando o software o professor não irá trabalhar sozinho. Todos os alunos estarão construindo 

seus próprios modelos, algo que é bem complicado de conseguir quando a aula é meramente 

expositiva, pois esse tipo de metodologia exige muita abstração que nem sempre o aluno 

apresenta condições de realizá-las. Outra vantagem é que alguns softwares possibilitam a 

formulação matemática atrelada à visualização do fenômeno físico. Sem falar “[...] do grande 

fascínio e motivação que o computador possa exercer sobre quem o utilize, notadamente sobre 

as crianças e jovens” (RIBEIRO et al., 2008, p. 3). As vantagens são muitas e aqui não se 

pretende exauri-las.  

A utilização de softwares oferece ao aluno uma oportunidade maior de interagir 

com o conteúdo. Este elemento, segundo Dorneles, Araújo e Veit (2006, p. 491), é um ponto-

chave para o sucesso do aprendizado. Isto porque o aluno não fica restrito a absorver 

passivamente, ele ocupa o tempo dele trabalhando, interagindo, e isso aumenta as possibilidades 

de aprendizagem, uma vez que o conhecimento se torna mais palpável. Essa interação com o 

conteúdo é potencializada por vários motivos, dentre eles podemos destacar a atração que a 

tecnologia desperta nos alunos e também o fato de alguns softwares possuírem “[...] uma 

interface gráfica intuitiva, o que vem a facilitar a interação dos alunos com os modelos em 

tempo real, permitindo, também, observar múltiplos experimentos (conceituais) 

simultaneamente” (DORNELES; ARAÚJO; VEIT, 2006, p. 492). Uma outra vantagem é que a 

maioria dos softwares de modelagem não exige do aluno conhecimentos profundos de 

informática. São instrumentos de fácil manipulação. Esta característica é singular, pois embora 

muitos adolescentes tenham facilidade de lidar com tecnologias, muitos só têm a prática do uso, 

mas não dominam a linguagem utilizada no funcionamento do software. 

O ensino e a aprendizagem de física, diante da quantidade de recursos que se dispõe, 

não podem ser mais realizados pautados apenas nas figuras estáticas dos livros didáticos. Não 

que estes tenham que ser abolidos da vida escolar. De forma alguma. Mas existem outros 

elementos que podem auxiliar e facilitar a compreensão de certos fenômenos. 

 

Quando os conteúdos disciplinares são apresentados nos livros didáticos, a sequência 

das transformações pelas quais passaram acaba mascarando dificuldades, e eles são 

mostrados tão simplificados que parece ao aluno ser necessário apenas decorar 
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fórmulas e os principais conceitos, sem a necessidade de perguntar de onde vieram 

esses saberes (BRASIL, 2006, p. 49). 

 

Portanto, o aluno necessita de outras abordagens didáticas para que a aprendizagem 

de física não seja tão maçante e, consequentemente, a disciplina seja constantemente ojerizada. 

Uma das soluções para isso é colocar os alunos frente a “[...] situações de aprendizagem que os 

exponham a problemas que exijam a elaboração de hipóteses e a construção de modelos [...]” 

(BRASIL, 2006, p. 49, grifo do autor). Daí a importância adquirida pelas modelagens 

computacionais. 

O ensino de física ainda está bastante associado a decorar fórmulas sem nexo 

aplicadas em situações que, na maioria dos casos, não representam nada para os alunos. A 

utilização dos modelos computacionais tende a minimizar essa lacuna, mostrando que cada 

equação está associada a um fenômeno e que eles estão entrelaçados. Para Veit e Teodoro 

(2002, p. 88, grifo dos autores) 

 

Na prática, Física representa para o estudante, na maior parte das vezes, uma disciplina 

muito difícil, em que é preciso decorar fórmulas cuja origem e finalidade são 

desconhecidas. A introdução de modelagem no processo ensino/aprendizagem tende 

a desmitificar esta imagem da Física, possibilitando uma melhor compreensão do seu 

conteúdo e contribuindo para o desenvolvimento cognitivo em geral, pois modelagem 

facilita a construção de relações e significados, favorecendo a aprendizagem 

construtivista, [...] 

 

Relações e significados são coisas que estão faltando no aprendizado de física. 

Dentro do âmbito da escola pública é difícil você encontrar um aluno que consiga fazer relação 

do que aprende na escola com o que vivencia. Não há nada mais desconexo e mecânico. Essa 

situação vai totalmente de encontro ao que se denomina de aprendizagem significativa. Se o 

aprendiz estuda algo mais não consegue relacionar com a vivência ou com outros tópicos de 

sua estrutura cognitiva então este conceito não se encorpou nela, portanto não é significativo e 

o trabalho foi em vão. 

A física é por natureza uma ciência investigativa, portanto, nada mais incompatível 

com o estudo da física do que ver uma classe de estudantes apáticos, apenas recebendo 

instruções para repetir problemas pré-determinados e desconexos. O professor que trabalha com 

essa disciplina deve buscar fazer com que o aluno seja o mais questionador possível. Assim, 

 

[...] o que a Física deve buscar no ensino médio é assegurar que a competência 

investigativa resgate o espírito questionador, o desejo de conhecer o mundo em que 

habita. Não apenas de forma pragmática, como aplicação imediata, mas expandindo 

a compreensão do mundo, a fim de propor novas questões e, talvez, encontrar 

soluções. Ao ensinar Física devem-se estimular as perguntas e não somente dar 

respostas a situações idealizadas. (BRASIL, 2006, p. 53) 
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Quando o aluno está criando seus modelos ele não está apenas recebendo. Seu poder 

de questionamento desperta, pois a criação é dele e em todo processo de criação as dúvidas 

surgem. Despertar a dúvida é despertar a curiosidade e trabalhar esses elementos é essencial 

para uma boa aprendizagem, pois eles são o motor que impulsiona a necessidade de aprender 

do aluno. 

Outro fator a se considerar é que ouvir e ver não se apresentam como as únicas 

formas de aprender dos seres humanos. Aprende-se também por meio de interações sociais. A 

comunicabilidade e a troca de experiências também se apresentam como elementos muito fortes 

no processo de aprendizagem. Para Okada (2003, p. 5), “[...] quando aprendizes interagem e 

trabalham colaborativamente, constroem conhecimento de modo mais significativo, 

desenvolvem habilidades intra e interpessoais, deixam de ser independentes para ser 

interdependentes [...]”, ou seja, o aluno não aprende somente com o professor. Ele também pode 

aprender com os colegas, e em alguns casos, com muito mais qualidade. 

Na visão de Roschelle e Teasley apud Stahl, Koschmann e Suthers (2006, p. 3, grifo 

dos autores) 

 

A colaboração é um processo através do qual indivíduos negociam e compartilham 

entendimentos relevantes à resolução do problema em questão.... A colaboração é uma 

atividade coordenada e síncrona, resultado de uma tentativa contínua de construir e 

manter um entendimento compartilhado de um problema. 

 

Essa visão é conciliável com o que se busca em trabalhos utilizando-se de softwares 

educacionais. Essa ferramenta, apesar de permitir construções individuais, não exclui a 

possibilidade de se trabalhar voltado para construções coletivas. Veit e Teodoro (2002, p. 88, 

grifo dos autores) afirmam que 

 

[...], softwares de modelagem são ferramentas da maior valia no ensino/aprendizagem 

das Ciências da Natureza e da Matemática do século XXI, pois a compreensão do 

saber científico passa pelo exercício de modelagem e estes softwares costumam ser 

tais que facilitam estudos exploratórios individuais, assim como podem servir como 

elementos motivadores para o trabalho coletivo. 

 

No trabalho coletivo, desenvolvido colaborativamente, tem-se uma construção em 

conjunto do conhecimento. Os indivíduos não estão fazendo atividades separadas, no modo 

divisão de tarefas, para depois juntarem em um produto final. Nesse modelo de aprendizagem 

há negociação e compartilhamento de saberes em um processo de desenvolvimento e 

construção coletiva. (STAHL; KOSCHMANN; SUTHERS, 2006). 

A utilização de softwares pode atuar como catalisador nesse processo, desde que o 

projeto pedagógico se volte para tal, ou seja, que o professor desenvolva sua prática propiciando 
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o reforço das interações coletivas, ao invés de reforçar o individualismo. Se assim o fizer, o 

ambiente pedagógico interativo propicia. 

 

[...] novas formas de ensinar, aprender e interagir com o conhecimento, com o 

contexto local e global, propicia o desenvolvimento da capacidade de dialogar, 

representar o pensamento, buscar, selecionar e recuperar informações, construir 

conhecimento em colaboração por meio de redes não lineares. (ALMEIDA; 

VALENTE, 2011, p. 31) 

 

Esse passo é importante para se realizar a integração curricular, pois passa a exigir 

dos envolvidos o desenvolvimento de novas habilidades. E é com o domínio delas que se visa 

a convergência entre métodos atrativos e um currículo ressignificado que proporcione uma 

aprendizagem significativa. 

Dados do PISA mostram que a relação do alunado do ensino médio com as ciências 

e, por consequência com a física, não tem se mostrado das melhores. As dificuldades com que 

os professores se deparam para ensinar a disciplina são proporcionais às dificuldades que os 

alunos têm apresentado para aprender. Tendo em vista essa problemática faz-se necessário que 

o leque de abordagens pedagógicas seja o mais amplo possível. Fechar-se em uma só proposta 

é condenar a disciplina a um resultado pífio constante. Sendo assim, como salienta as 

orientações Curriculares Nacionais 

 

Uma forma de se tentar alcançar a autonomia intelectual é justamente não se prender 

a um modelo fechado, mas sim buscar alternativas que contribuam para esse processo, 

inclusive as diversificadas fontes de recursos para o ensino. É necessário material para 

desenvolver práticas experimentais indispensáveis para a construção da competência 

investigativa. E o uso adequado dos produtos das novas tecnologias é imprescindível, 

quando se pensa num ensino de qualidade e eficiente para todos (BRASIL, 2006, p. 

56-57) 

 

O ensino envolvendo as novas tecnologias não se apresenta como sendo a solução 

para todos os males. Mas os modelos computacionais se apresentam como ferramentas muito 

poderosas para que os alunos possam desenvolver competências investigativas. Isto porque os 

modelos se apresentam como recursos imagéticos dinâmicos que permitem uma maior 

interatividade e com um grande poder de observação. A utilização dos modelos proporciona a 

repetição do experimento diversas vezes estimulando a capacidade de observar os fenômenos 

por parte dos educandos. Não custa nada salientar que os modelos não são representações 

perfeitas e cabe ao professor alertar seus alunos sobre esse fato. Mas eles apresentam a 

vantagem de manipulação. 

A utilização dos softwares de modelagem computacional no projeto de ensino não 

se apresenta apenas como uma forma diferente e mais divertida de se ensinar a mesma coisa. 

Neles tem-se 
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[...] uma ferramenta cognitiva para auxiliar a internalização de conhecimento 

simbólico, preferencialmente em contexto de atividades de grupo e de classe, em que 

a discussão, a conjetura e o teste de ideias são atividades dominantes, em oposição ao 

ensino direto por parte do professor (VEIT; TEODORO, 2002, p. 90). 

 

Isso mostra que a ferramenta necessita de uma mudança de postura tanto por parte 

do professor quanto por parte do aluno. O professor necessita conceber estratégias e práticas 

pedagógicas colaborativas que tornem os alunos mais participativos e autônomos, uma vez que 

estarão elaborando suas próprias estratégias de aprendizagem. Isso exigirá uma postura mais 

ativa no processo de discussão, pois cada passo não poderá ser dado mecanicamente. Ao 

professor caberá o papel de orientar as construções dos modelos. Não oferecendo o passo a 

passo para que os alunos repitam, mas oferecendo a fundamentação teórica da disciplina para 

que os alunos possam internalizar as ações necessárias para a construção de seus modelos. 

Percebe-se que um ensino pautado na modelagem computacional e 

pedagogicamente focado no desenvolvimento da aprendizagem colaborativa oferece uma gama 

de interatividade muito maior do que a tradicional aula expositiva pautada em abstrações. Elas 

ainda se farão necessárias, pois o professor sempre precisará expor algum conteúdo para 

oferecer a devida fundamentação ao aluno, mas estas aulas estarão mescladas com outras 

práticas. Não se terá um aluno apenas receptor. Ele receberá orientações quando necessário, 

mas o ápice da aula não será a exposição do professor, será o processo de interatividade e 

construção do conhecimento realizado pelos próprios alunos. O objetivo de se utilizar o 

software não é torna-lo a estrela da festa, mas sim torna-lo o catalisador positivo para o 

desenvolvimento de uma prática pedagógica que torne os conhecimentos de física significativos 

na estrutura cognitiva dos alunos. 

Como citado anteriormente, quanto mais amplo for o leque de abordagens 

pedagógicas utilizadas pelo professor, maiores são as chances de sucesso de aprendizagem 

pelos alunos. Tendo em vista isto, é importante o professor compreender que, apesar das 

simulações serem importantes, se faz necessário ir além. Um passo importantíssimo é associar 

às simulações as práticas experimentais no laboratório de ciências. 

 

Na construção de novos saberes, é possível conceber novas situações de 

aprendizagem, elaboradas com o auxílio pedagógico das TDIC e laboratório de 

experimentação científica, de maneira que o aluno exerça e aprimore seu 

empreendedorismo, no intuito de refletir e maturar cooperativamente, com seus 

colegas, a concepção e prática de atividades discentes. (RIBEIRO; VALENTE, 2015, 

p. 197) 

 

Essa concepção de ensino pode propiciar bons frutos. Como a utilização das TIC 

em nossas escolas é relativamente nova, a associação dessas duas ferramentas, TIC e laboratório 
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de ciências, é mais recente ainda e os estudos de sua eficiência ainda são escassos. No entanto, 

Ribeiro e Valente (2015, p. 212) apontam que já  

 

[...] emergiram evidências preliminares de relações estabelecidas entre [...] a 

valorização do uso pedagógico do uso do computador, a articulação entre o uso da 

simulação computacional de circuitos de resistores elétricos do computador e do 

laboratório de experimentação científica, o que foi complementado pela necessidade 

de promover a simulação de fenômenos científicos, no sentido de maturar a 

ressignificação e construção de novos conhecimentos de eletricidade. 

 

Relatos como esses nos mostram que existem novos caminhos surgindo para a 

melhoria do processo de ensino e aprendizagem no campo da física a nível de ensino médio. 

Cabe aos professores investirem cada vez mais nessas inovações, melhorando assim os índices 

de aprendizagem apresentados por nossos alunos nas avaliações tais como o PISA. 

Além disso, observando o cenário que se apresenta descrito no capítulo seguinte, 

nota-se que essa proposta pode se apresentar como uma oportunidade de superar dificuldades 

estruturais e tornar o ambiente escolar mais atrativo para o estudo das ciências.  

Fazendo dos alunos copartícipes do processo educacional a tendência é que se possa 

alcançar o desenvolvimento de novas visões sobre o que representa as disciplinas científicas, 

quebrando alguns paradigmas que ainda existem na visão de alguns professores e de alguns 

alunos. 

Na próxima sessão da Dissertação é apresentada a caracterização do ambiente e 

contexto da pesquisa. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE E CONTEXTO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada no período de maio a setembro do ano de 2015, com alunos 

do 3º ano do ensino médio da EEM2 Pe Rodolfo Ferreira da Cunha, situada no distrito de Canaã, 

município de Trairi-CE. A mesma conta com um Laboratório Escolar de Informática (LEI) que 

dispõe de dezesseis (16) computadores todos com conexão à internet. Infelizmente a internet 

da escola ainda não é disponibilizada em banda larga, fato esse que dificulta o acesso por parte 

dos alunos, pois a velocidade de conexão por vezes é impraticável. Esse fato, no entanto, não 

se mostrou como empecilho para a realização da pesquisa, uma vez que todas as atividades 

realizadas se deram de forma off line. Foi exigido apenas o funcionamento das máquinas, onde 

foi possível utilizar os simuladores que haviam sido obtidos e instalados previamente. 

 

Figura 04 – Vista frontal da EEM Pe Rodolfo Ferreira da Cunha. 

 

 

 

 

Fonte: Foto do próprio autor. 
 

A EEM Padre Rodolfo Ferreira da Cunha é uma escola estadual que apresenta 

dificuldades peculiares. Ofertando exclusivamente ensino médio em sua modalidade regular, a 

mesma, no ano de 2015, atendia, nos turnos manhã e tarde, a uma clientela de 406 alunos 

oriundos de regiões que distam até 20 km da sede da escola.  

Uma das maiores dificuldades enfrentadas é instalar seus alunos de forma 

confortável em suas dependências. Ao se observar a estrutura física da unidade escolar percebe-

se que a mesma não apresenta condições físicas concernentes com a nova realidade de um 

ensino médio de qualidade. Seu laboratório de informática funciona em um local adaptado e 

não comporta mais que 16 computadores.  

 

Figura 05 – Vista interna do LEI (A) e do interior de uma sala de aula (B). 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotos tiradas pelo autor. 

                                                 
2 EEM: Escola de Ensino Médio 
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As salas de aula estão no tamanho padrão de 6m x 8m, mas são quentes e 

desconfortáveis. Não há na escola espaço para prática de esportes ou realização de atividades 

culturais, uma vez que a mesma não possui quadra esportiva e seu espaço interno é exíguo para 

a circulação dos alunos. Além das salas de aula e do laboratório de informática, a escola conta 

com um bom laboratório interdisciplinar de ciências para desenvolvimento de práticas 

experimentais e com um espaço que funciona como biblioteca, mas que por ser exíguo só cabem 

as estantes com os livros, não havendo espaço para que os alunos permaneçam dentro lendo. 

Além dos espaços pedagógicos já citados, a escola conta ainda com 01 (uma) 

secretaria, 01 (uma) sala de direção e coordenação pedagógica, 01 (uma) sala de professores, 

07 (sete) salas de aula, sendo uma delas climatizada, 02 (dois) almoxarifados, 01 (um) banheiro 

masculino, 01 (um) banheiro feminino, 01 (um) banheiro de funcionários, 01 (um) banheiro 

para portadores de deficiências, 01 (um) depósito de merenda e (01) uma cozinha adaptada. 

Em seu quadro humano constam 01 (um) diretor, 01 (um) coordenador pedagógico, 

01 (uma) secretária, 01 (um) auxiliar administrativo, 01 (um) assessor financeiro, 01 (um) 

porteiro, 01 (um) vigia, 02 (duas) auxiliares de serviços, 03 (três) merendeiras, 01 (uma) 

professora do centro de multimeios, 01 (um) professor do laboratório de informática e 20 (vinte) 

professores regentes de sala de aula. 

A gestão escolar tem procurado ao máximo incentivar a utilização de metodologias 

que se voltem para a utilização de tecnologias, em virtude de essa ser uma das competências 

apontadas por Perrenoud (2000) para se trabalhar a educação dos tempos atuais. Para o pensador 

francês “A escola não pode ignorar o que se passa no mundo. Ora, as novas tecnologias da 

informação e da comunicação (TIC ou NTIC) transformam espetacularmente não só nossas 

maneiras de comunicar, mas também de trabalhar, de decidir, de pensar”. (PERRENOUD, 2000, 

p. 125). Mesmo assim, muitas dificuldades são enfrentadas nesse processo. Em alguns casos os 

professores não têm domínio das ferramentas, em outros ocorre a falta de formação específica 

para a utilização das ferramentas de acordo com as realidades que se apresentam. O professor, 

em alguns casos, até domina a máquina, mas não consegue associá-la à sua prática pedagógica. 

Outro problema que se apresenta é a dificuldade encontrada por alguns alunos no 

convívio com a máquina. Muitos alunos chegam à escola sem domínio operacional nenhum 

sobre softwares básicos, tais como editores de texto.  Além do domínio dos softwares alguns 

alunos apresentam dificuldades visíveis na coordenação motora de operacionalização de 

teclado e mouse. Esse problema contribui para que aulas utilizando ferramentas tecnológicas 

sejam dificultadas de início, embora seja uma dificuldade momentânea, uma vez que os alunos 

conseguem superar isso rapidamente, desde que sejam incentivados a utilizar e tenham as 
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devidas oportunidades. 

Para o desenvolvimento das atividades da pesquisa foi escolhida uma turma de 3º 

ano do ensino médio. A turma era composta por 43 alunos e foi escolhida por apresentar uma 

clientela bem diversificada em questão de acesso à escola e histórico de resultados na disciplina 

de física. Foi preciso também considerar a conveniência de horário para se ter acesso ao 

laboratório de informática. 

Os encontros se deram em oito momentos, com duração de uma hora e quarenta 

minutos, espaço de tempo este correspondente a duas aulas geminadas, no período de maio a 

setembro de 2015. Estes encontros não se deram seguidamente. Em alguns momentos houve 

um intervalo de tempo entre um encontro e outro, em virtude de precisarmos fazer alguns 

ajustes aos instrumentais ou por causa da própria rotina da escola que não poderia ser 

sacrificada em virtude da pesquisa. 

A pesquisa foi realizada objetivando alcançar indícios de que a utilização de 

simuladores computacionais, trabalhados de forma colaborativa e fundamentados a teoria da 

aprendizagem significativa de David Ausubel poderia proporcionar uma melhor aprendizagem 

de física para os alunos de 3º ano da EEM Pe Rodolfo Ferreira da Cunha. A ferramenta básica 

utilizada foi o simulador circuit construction kit ac virtual lab, disponível no site 

www.phet.com. Nos encontros foram aplicados três tipos de instrumentais: questionários de 

identificação dos alunos, questionários de identificação de conhecimentos prévios dos 

participantes com relação aos conteúdos a serem trabalhados e roteiros de atividades de 

modelagem. 

Os conteúdos trabalhados na pesquisa envolveram circuitos elétricos de resistores 

simples, com seus conceitos básicos de corrente, diferença de potencial, resistência elétrica 

equivalente e potência elétrica. 

O propósito final foi averiguar se a utilização do software, sob a perspectiva 

pedagógica da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel possibilita que ocorra uma 

aprendizagem significativa e efetiva nos alunos de ensino médio na disciplina de física, 

despertando seu interesse pelo aprendizado e aumentando a participação nas aulas. 

A sessão seguinte, Procedimentos Metodológicos, aborda com mais detalhes o 

processo de desenvolvimento da pesquisa, explicitando as suas características mais específicas, 

tais como conceito e classificação, bem como as fases e procedimentos realizados na pesquisa 

de campo. 

 

 

http://www.phet.com/
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 Conceituação de pesquisa 

 

Segundo Gil (2002, p. 17) “Pode-se definir pesquisa como o procedimento racional 

e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. 

Do exposto, infere-se que uma pesquisa não é algo que se faz aleatoriamente sem uma 

esquematização prévia. Em virtude disso, Lakatos e Marconi (2003, p. 155) salientam que a 

pesquisa “[...] é um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um 

tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir 

verdades parciais”. Ao proferir essa definição as autoras afirmam o caráter interminável da 

pesquisa científica, pois a mesma não se pauta em verdades absolutas. Ela contribui para ir 

suprindo as lacunas do conhecimento que continuam sempre a existir. Nessa perspectiva, Demo 

(1987, p. 23) salienta  

 

[...] que sempre existe o que descobrir na realidade, equivalendo isto a aceitar que a 

pesquisa é um processo interminável, intrinsecamente processual. É um fenômeno de 

aproximações sucessivas e nunca esgotado, não uma situação definitiva, diante da 

qual já não haveria o que descobrir. 

 

Portanto, pesquisa caracteriza-se por ser um modo formal de se buscar um 

conhecimento científico que vise suprir a necessidade de solução de um problema. Ou, nas 

palavras de Andrade (2010, p. 109) “[...] é um conjunto de procedimentos sistemáticos, baseado 

no raciocínio lógico, que tem por objetivo encontrar soluções para problemas propostos, 

mediante a utilização de métodos científicos”. 

 

4.2 Classificação da pesquisa 

 

Existem diferentes classificações de pesquisa e estas variam de acordo com as 

propostas de diversos autores e dos enfoques dados às mesmas. Não é propósito deste tópico 

dissertar sobre a amplitude de conceituações das diversas abordagens de pesquisa. Aqui, será 

feito apenas uma classificação específica da pesquisa em questão, pautada nas ideias de Demo 

(1987), Gil (2002), Lakatos e Marconi (2003), dentre outros. A classificação aqui exposta se 

faz necessária para que o caminho adotado pelo pesquisador fique esclarecido quanto aos seus 

objetivos e quanto aos métodos e procedimentos utilizados para atingi-los. 

Para efeito de classificação a dissertação será analisada quanto: à linha adotada, ao 
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método, aos objetivos, aos procedimentos técnicos, à natureza e à abordagem do problema. 

 

Figura 06  – Mapa Conceitual da classificação da pesquisa (COSTA, 2013; CRUZ, 2012; GÓES, 2012; SOUSA, 

2015). 

Fonte: Concepção própria através do programa CMAP TOOLS. 

 

4.2.1 Quanto à classificação da linha  

 

Demo (1987, p. 22), distingue quatro linhas básicas de pesquisa para efeito de 

classificação. Ele destaca a pesquisa: teórica, a metodológica a empírica e a prática. 

A pesquisa prática, na visão de Demo (1987, p. 26) “é aquela que se faz através do 

teste prático de possíveis ideias ou posições teóricas”. Ao abordar essa linha de pesquisa o 

pesquisador está procurando testar a veracidade de uma teoria. 

De acordo com o exposto acima conclui-se que a pesquisa em questão irá adotar 

uma linha prática. Isto porque se estará tentando comprovar, dentro do universo pesquisado, se 

a utilização de softwares pautados na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel 

apresenta resultados que emerjam indícios que esta teoria favorece o processo de aprendizagem 

de física. 

 

4.2.2 Quanto ao método 

 

Ao desenvolver uma pesquisa o pesquisador visa descobrir um conhecimento novo. 

Para isso ele precisa se pautar em passos sólidos e claros que, não só sustentem seu trabalho, 

como possibilite a outros pesquisadores refazer seu caminho no intuito de comprovar se seus 
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resultados são consistentes. É nesse ínterim que se situa a importância do método adotado. Pois 

de outro modo corre-se o risco desse conhecimento novo não ser considerado científico.  

 

Para que um conhecimento possa ser considerado científico, torna-se necessário 

identificar as operações mentais e técnicas que possibilitam a sua verificação. Ou, em 

outras palavras, determinar o método que possibilitou chegar a esse conhecimento. 

(GIL, 1999, p. 26). 

 

Há uma diversidade de classificações de métodos e não é propósito deste trabalho 

explanar sobre todas essas classificações. Apenas se tentará justificar a escolha do método 

adotado nessa pesquisa. Para efeito de escolha, Gil (1999, p. 27) salienta que “A adoção de um 

ou outro método depende de muitos fatores: da natureza do objeto que se pretende pesquisar, 

dos recursos materiais disponíveis, do nível de abrangência do estudo e sobretudo da inspiração 

filosófica do pesquisador”. 

No trabalho em questão escolheu-se trabalhar com o método que Gil (1999, p. 33) 

classifica como experimental. Ressalte-se que 

 

Nem sempre um método é adotado rigorosa ou exclusivamente numa investigação. 

Com frequência, dois ou mais métodos são combinados. Isto porque nem sempre um 

único método é suficiente para orientar todos os procedimentos a serem desenvolvidos 

ao longo da investigação. (GIL, 1999, p. 33). 

 

Mas como a pesquisa tratará de verificar, sob condições controladas, se a utilização 

de softwares regida pela Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel aponta 

indícios de mudanças no processo de desenvolvimento da aprendizagem dos educandos da 

EEM Pe Rodolfo Ferreira da Cunha, este foi um dos métodos escolhidos. Mais a posteriori no 

texto da Dissertação será justificado porque além do método experimental a pesquisa também 

se utilizará do procedimento técnico de pesquisa-ação. 

É sabido que para o tipo de trabalho aqui proposto, a utilização do método 

experimental potencialmente pode implicar em alguns possíveis riscos no tocante ao controle 

dos estágios de uso dos procedimentos e aplicação dos instrumentos de coleta de dados. Isto 

porque a essência do método experimental é o controle das variáveis envolvidas no estudo (GIL, 

1999) e, sabe-se que muitos fatores influenciam no processo de aprendizagem do educando. 

Sabe-se também que condições ideais não serão atingidas, pois mesmo dentro de condições 

mais idealizadas como as mais representativas da realidade, infelizmente eventuais 

interferências, imprevistos e falhas podem ocorrer durante o exercício das ações da pesquisa de 

campo. 
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4.2.3 Quanto aos objetivos 

 

Em se tratando de objetivos, Gil (2002) classifica as pesquisas em três grandes 

grupos: pesquisas exploratórias, descritivas e explicativas. 

A pesquisa exploratória é mais utilizada para conhecimentos novos. Como a 

etimologia da palavra deixa clara, o objetivo é explorar o objeto com o propósito de torná-lo 

mais acessível, mais conhecido. Nas palavras de Gil (2002, p. 41) é uma pesquisa que tem como 

“objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições”. Ao se trabalhar 

com pesquisas exploratórias o pesquisador adota um planejamento mais aberto, mais flexível, 

de modo que permita considerar aspectos diversificados do objeto de estudo abrindo um leque 

maior de informações coletadas. 

De acordo com a classificação ofertada por Gil (2002) optou-se por trabalhar a 

pesquisa exploratória. A razão disso se encontra no fato de a teoria da Aprendizagem 

Significativa ser algo relativamente novo em termos de aplicação nas escolas. Tendo em vista 

isso, a pesquisa irá propor uma maior familiaridade com o tema e buscará oportunizar aos 

participantes e ao corpo docente da escola envolvida uma maneira nova de desenvolver um 

processo de ensino que oportunize ao educando se envolver, pois o mesmo terá, para os novos 

conteúdos, os subsunçores necessários. 

 

4.2.4 Quanto aos procedimentos técnicos 

 

Dentro da classificação de pesquisa se faz mister elaborar um plano conceitual que 

explicite os procedimentos técnicos adotados. Isto se faz necessário porque uma pesquisa busca 

comparar fatos teóricos com a realidade. Tendo em vista isso, é de fundamental importância 

que todo o procedimento operacional da pesquisa fique claro para que não reste dúvida sobre 

os resultados alcançados. A explicitação técnica possibilita aos analistas da pesquisa 

observarem se o controle das variáveis envolvidas no estudo foi feito de forma cuidadosa a 

ponto de tornar o estudo confiável. Caso contrário os resultados alcançados podem suscitar 

dúvidas e o trabalho fica desacreditado. 

Nesse nível de classificação, que Gil (2002, p. 43) denomina delineamento, o 

referido autor divide a classificação em dois grandes grupos, um que se baseia nas fontes de 

“papel” e outro grupo que se baseia em dados fornecidos por pessoas. Nessa classificação 

constam no primeiro grupo as pesquisas bibliográfica e documental. No segundo grupo estão 

inseridas as pesquisas experimental, ex-post facto, o levantamento e o estudo de caso, podendo 
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ser incluída também, com alguma controvérsia, segundo o autor, a pesquisa-ação e a pesquisa 

participante (GIL, 2002). 

 

Figura 07 – Mapa Conceitual de pesquisa com base em procedimentos técnicos. 

 
Fonte: Concepção própria através do programa CMAP TOOLS. 

 

Na realização deste trabalho optou-se por se trabalhar com a pesquisa-ação. Este 

tipo de pesquisa tem como característica principal o envolvimento tanto do pesquisador como 

dos pesquisados em seus processos. Esse tipo de pesquisa, em geral objetiva resolver um 

problema da coletividade. De acordo com Novaes e Gil (2009, p. 143) o termo pesquisa-ação 

foi cunhado por Kurt Lewin “ao desenvolver trabalhos que tinham como propósito a integração 

de minorias étnicas à sociedade norte-americana”. Ainda segundo os autores, Lewin definiu 

pesquisa-ação como sendo “[...] a pesquisa que contribui não apenas para a produção de livros, 

mas que conduz à ação social” (NOVAES; GIL, 2009, p. 143). Desse modo o pesquisador não 

busca apenas estudar um problema para justificar uma teoria ou enumerar um conceito, ele 

busca oferecer soluções. A pesquisa-ação é, portanto, uma pesquisa voltada para resultados 

práticos. Ela procura fugir do enfoque positivista da pesquisa oferecendo uma crítica à 

 

[...] preocupação por constatar, descrever, congelar e prever os fatos, comportamentos 

humanos e sociais ou sistemas de representação como se fossem objetos inanimados 

e distanciados do pesquisador por meio dos instrumentos e das técnicas de pesquisa. 

Critica-se a pretensão de reduzir a complexidade do real à visão simplista e superficial 

de uma fotografia estática. (SÁNCHEZ GAMBOA, 2012, p. 31). 

 

Sendo assim, o enfoque para o qual a pesquisa-ação se volta pressupõe  

 

[...] que o conhecimento seja essencialmente um produto social, que se expande ou 

muda continuamente, da mesma maneira que se transforma a realidade concreta, e 

que, como ato humano, não está separado da prática; o objetivo último da pesquisa é 

a transformação da realidade social e o melhoramento da vida dos sujeitos imersos 

nessa realidade. (SÁNCHEZ GAMBOA, 2012, p. 31). 
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É essa a razão principal para a pesquisa se voltar para essa linha. A aprendizagem 

de física na EEM Pe Rodolfo necessita de resultados práticos que permitam que os alunos 

apresentem uma melhor interação com a disciplina e, consequentemente, um melhor 

rendimento acadêmico. Uma relação proficiente nessa linha gera autoestima e proporciona uma 

melhor relação entre aluno e escola. Desenvolver abordagens pedagógicas que possibilitem 

uma melhora na relação ensino-aprendizagem se apresenta como algo de extrema importância. 

 

4.2.5 Quanto à natureza 

 

Do ponto de vista de sua natureza Silva e Menezes (2005, p. 20) classificam a 

pesquisa em duas categorias: a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. 

A pesquisa básica é aquela que objetiva descobrir conhecimentos novos que sejam 

úteis, mas que não tenham obrigatoriamente uma aplicação prática. É a descoberta do 

conhecimento pelo conhecimento. A pesquisa básica visa formular conceitos e verdades 

universais que se apliquem em qualquer situação, independente do tempo histórico ou 

geográfico. Andrade (2010, p. 111) classifica esse tipo de pesquisa de “pesquisa original”. 

Segundo a autora, “[...]esse tipo de pesquisa é desenvolvido por cientistas e especialistas em 

determinada área de estudo”. 

Quanto à pesquisa aplicada, esta se volta para a descoberta de verdades e interesses 

locais. Nesse caso o pesquisador não busca apenas o conhecimento pelo conhecimento. Ele 

busca um conhecimento que vise resolver um problema que esteja afligindo algo específico. As 

conclusões de uma pesquisa aplicada podem não ser as mais eficientes para resolver um 

problema idêntico, mas que se situe em tempo histórico ou geográfico diferentes. 

Andrade (2010, p. 111) denomina pesquisas desse tipo de “Resumo de assunto”. 

Segundo a autora esse é um tipo de pesquisa que dispensa originalidade e que procura 

fundamentar-se “[...] em trabalhos mais avançados, publicados por autoridades no assunto, e 

que não se limite à simples cópia de ideias” (ANDRADE, 2010, p. 111). 

A autora diz que a diferença entre os dois tipos de pesquisa “[...] não se fundamenta 

nos métodos adotados, mas nas finalidades da pesquisa” (ANDRADE, 2010, p. 111). 

Esta pesquisa, portanto, se enquadra na pesquisa aplicada, uma vez que não é 

propósito dela descobrir uma verdade universal ou formular um conceito novo. Ela se volta 

para justificar a aplicação de uma teoria, oferecendo novas possibilidades pedagógicas à 

disciplina de física no intuito de minimizar os baixos resultados acadêmicos de uma escola que 

historicamente vem sofrendo com o desestímulo dos educandos junto à referida disciplina. 
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4.2.6 Quanto à abordagem do problema 

 

Do ponto de vista da abordagem do problema Silva e Menezes (2005) classificam 

a pesquisa em quantitativa e qualitativa. 

A pesquisa quantitativa procura transformar todos os dados em números. Para esta 

pesquisa tudo é quantificável. Para isso todas as opiniões e dados coletados precisam receber 

um tratamento estatístico específico para que se possa fazer a análise dos resultados. 

A pesquisa qualitativa assume outra abordagem. Nesse tipo de pesquisa a 

subjetividade do sujeito é considerada, coisa que não é possível na pesquisa quantitativa, por 

não ser possível traduzir subjetividade em números. É um tipo de pesquisa que coleta 

impressões, sentimentos, e a partir deles deduz seus resultados. Segundo Silva e Menezes 

(2005, p. 20) “A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no 

processo de pesquisa qualitativa”. 

 

Definir o nível de simbólico, dos significados e da intencionalidade, constituí-lo como 

um campo de investigação e atribuir-lhe um grau de sistematicidade pelo 

desenvolvimento de métodos e técnicas têm sido as tarefas e os desafios dos cientistas 

sociais que trabalham com a abordagem qualitativa [...]. (MINAYO; SANCHES, 

1993, p. 245). 

 

No desenvolver desse trabalho optou-se por trabalhar com a abordagem qualitativa. 

Isto porque o trabalho voltou-se para a análise do desenvolvimento da aprendizagem de 

conceitos e domínio de operações básicas de matemática em circuitos simples. A pesquisa 

procurou avaliar se houve progresso na qualidade da conceituação dos elementos de estudo 

pautados na análise de relatos produzidos pelos alunos. Nessa análise procurou-se analisar se a 

qualidade das definições sofreu algum progresso após a realização das atividades. Em momento 

algum se procurou aplicar testes de medição de conhecimentos. 

 

4.3 Fases de desenvolvimento da pesquisa 

 

A pesquisa aqui desenvolvida foi concebida e organizada (COSTA, 2013; CRUZ, 

2012; SILVA, 2014; SILVANO, 2011) seguindo quatro etapas. A etapa inicial constou de 

observações indiretas de sala de aula através de materiais coletados pela própria escola. Esses 

materiais constam de relatórios de observações de aula realizadas pela coordenação pedagógica 

que levam em conta a postura do professor e o comportamento dos alunos. Também foi 

realizado observações da interatividade dos alunos em sala através da visualização de aulas que 

foram filmadas pela escola com autorização do professor. 
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Na segunda etapa foram elaborados e aplicados os questionários de identificação 

do perfil da turma e de identificação dos conhecimentos prévios dos alunos, para, a partir daí 

se poder elaborar e aplicar as sessões didáticas no nível mais adequado aos participantes. 

Na terceira etapa foram realizadas oito seções didáticas, conceituais e práticas, com 

os participantes da pesquisa. Estas seções foram desenvolvidas em sala de aula e no laboratório 

de informática, onde os alunos puderam ter acesso às orientações conceituais e práticas e 

puderam realizar todas as atividades que foram sugeridas no roteiro de atividades. 

E por último, na quarta etapa, foi realizada a análise e as discussões dos dados 

coletados para elaboração do texto final. 

 

Figura 08 – Mapa Conceitual das fases da pesquisa. 

 

 

 

 

 

Fonte: Concepção própria através do programa CMAP TOOLS. 

 

4.3.1 Plano de pesquisa e organograma das seções didáticas 

 

O processo de idealização da pesquisa perpassou pela escolha de uma turma de 

terceiro ano de ensino médio, uma vez que a ideia era trabalhar com circuitos simples e este 

conteúdo estava dentro da organização curricular do terceiro ano. Dessa forma, para não causar 

impasse com a rotina da escola, optou-se por trabalhar com a série adequada. 

Escolhida a turma, foi realizado um período de observação indireta da sala de aula 

através da análise dos relatórios de observação de sala de aula realizados pela coordenação 

pedagógica da escola e das filmagens das aulas. Essa observação teve por intuito analisar o 

processo de interação dos alunos com a dinâmica das aulas de física. Observar se os mesmos 

estavam atentos às explicações, se realizavam as atividades, interagiam com o professor e que 

tipo de metodologia era mais utilizada. 

Após a análise desses materiais foi feita a elaboração e aplicação do questionário 

de identificação do perfil dos alunos (Apêndice A), assim como elaboração e aplicação do 

questionário de identificação dos conhecimentos prévios (Apêndice B). Este último 

questionário ofereceu a base para a determinação do nível em que os conteúdos foram 
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trabalhados durante a pesquisa. As respostas concedidas aos questionamentos feitos mostraram 

que a pesquisa teria que ser traçada a partir de um nível bem elementar, voltando-se 

principalmente para a formação conceitual dos conteúdos, uma vez que os alunos demonstraram 

muita dificuldade em definir de uma forma fisicamente correta os conceitos solicitados. Ora, 

fica claro que se os alunos não conseguem compreender a definição conceitual de um conteúdo, 

a ponto de o explicarem por si, é quase certo que este conteúdo não poderá ter significado para 

eles. Dessa forma, se o conteúdo for avançado para se trabalhar em nível mais elevado, muito 

do que será feito será apenas repetição sem sentido, que poderá até ser feito mecanicamente, 

mas dificilmente será compreendido na essência. De forma que, em uma situação similar, o 

mesmo trabalho que foi feito anteriormente com êxito poderá não ser realizado, uma vez 

havendo mudança em alguma das variáveis. Nesse caso, o aluno aprendeu a repetir passos, mas 

não aprendeu a resolver problemas. Esse mecanicismo é o que precisa ser evitado. 

Após o mapeamento e análise dos conhecimentos prévios dos alunos, o material 

das seções didáticas foi sendo preparado sequencialmente para a aplicação em sala de aula. As 

seções foram divididas em duas etapas, uma em sala de aula para explanação de algumas 

orientações práticas e conceituais e a outra no LEI, onde os alunos puderam realizar as 

atividades com o software. Estas seções serão detalhadas no próximo tópico. 

Todas as atividades foram desenvolvidas tendo por tema base o conteúdo de circuito 

simples e os conceitos principais que o envolvem, tais como corrente elétrica, resistência 

elétrica, diferença de potencial e potência elétrica. As orientações gerais e aulas expositivas de 

introdução aos conceitos foram ministradas em sala de aula. Já as atividades envolvendo o 

software foram realizadas no laboratório de informática com os alunos distribuídos em grupos 

de três. Buscou-se distribuir os alunos em trio porque um dos vieses do trabalho é proporcionar 

a aprendizagem também por meio do trabalho colaborativo. Assim, foram distribuídos três 

alunos por computador, oferecidos os problemas e dada a oportunidade dos alunos, 

colaborativamente, construírem e reconstruírem seus conceitos a respeito dos temas dados. 

As atividades desenvolvidas seguiram as orientações dos roteiros dados (Apêndice 

C, D e E). Os alunos construíram com o software os circuitos elétricos sugeridos nos roteiros e 

responderam os questionamentos dados, apontado as dificuldades e reconceituando, conforme 

iam descobrindo novas possibilidades, e ressignificando seu aprendizado. 

Terminadas as seções didáticas, o material foi recolhido para a partir dele se poder 

realizar as análises decorrentes da pesquisa em questão, fazendo o comparativo do desempenho 

dos alunos com e sem a utilização do software, não só no sentido da aprendizagem em si, mas 

também considerando a interatividade dos mesmos. 
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4.3.2 Procedimento didático em sala de aula e no LEI 

 

Os encontros presenciais com a turma começaram a ser delineados efetivamente na 

segunda semana de maio de 2015. Nesse período, foi solicitado ao professor de matemática da 

escola a cessão de duas de suas aulas para que as sessões didáticas fossem aplicadas. A 

solicitação foi feita ao mesmo porque matemática é uma das disciplinas que possuem maior 

carga horária na escola. Sendo assim, com a cessão das duas aulas, o professor teria outras duas 

para continuar sua matéria normalmente com os alunos, coisa que não ocorreria na disciplina 

de física, pois o professor só tem duas aulas semanais. 

Cedida as aulas, foi feita uma visita inicial à turma para explicar o teor do trabalho 

e saber deles se estavam dispostos a encarar o desafio, coisa que foi aceita sem dificuldades. 

 

4.3.2.1 Primeira seção didática. 

 

O primeiro encontro de trabalho ocorreu na semana seguinte. Mais precisamente na 

sexta-feira, na segunda e terceira aula. A aula foi iniciada com as devidas apresentações e a 

reapresentação dos objetivos do trabalho ora iniciado. Em seguida foi entregue o primeiro 

questionário a ser respondido pelos alunos (Apêndice A). Este questionário constava de 

perguntas objetivas e subjetivas e buscava fazer um levantamento para identificação do perfil 

dos alunos da turma. Ele foi aplicado de forma individual, pois estava composto de perguntas 

pessoais que se faziam necessárias para compreender com que tipo de público se iria trabalhar. 

As perguntas procuravam identificar características tais como: idade, sexo, distância percorrida 

para ter acesso à escola, quantidade de tempo dedicado ao estudo fora de sala, relação com a 

informática e relação com a física.  

No momento em que os alunos estavam respondendo o questionário, foi tomado o 

cuidado de deixá-los bem à vontade. Para isso foi dado um tempo de cinquenta minutos, tempo 

considerado suficiente, uma vez que as perguntas eram em sua maioria objetivas e de cunho 

pessoal. Além disso foi dada a opção de responder o questionário anonimamente. Caso o aluno 

se sentisse à vontade para se identificar a opção era dele, mas reitera-se que isto era totalmente 

opcional, pois o objetivo era que as respostas fossem as mais verídicas possíveis. 

Ao terminarem de responder o questionário o material foi recolhido para ser 

posteriormente analisado e para que a segunda parte do trabalho do dia fosse iniciado. 

A segunda atividade do dia constava da resolução de um questionário contendo 

nove perguntas de cunho subjetivo que visava identificar os conhecimentos prévios dos alunos 
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sobre circuitos simples, envolvendo associação de resistores em série e em paralelo (Apêndice 

B). Esta atividade se apresenta como um dos requisitos básicos propostos por Ausubel, para se 

trabalhar visando a aquisição de uma aprendizagem significativa por parte dos alunos 

(AUSUBEL, 2003; MOREIRA; MASINI, 2007). Isto porque chegar com um conteúdo pronto 

para apresentar para os alunos é um dos fatores que contribuem para o fracasso escolar. De 

acordo com ideia presente na teoria de Ausubel é preciso identificar os conhecimentos prévios 

dos alunos para, a partir daí poder se traçar um plano de trabalho que contemple as suas 

necessidades a partir da estrutura cognitiva apresentada por eles.  

No teste de identificação de conhecimentos prévios foram solicitadas definições de 

conceitos chaves presentes em circuito simples tais como corrente elétrica, diferença de 

potencial e resistência elétrica, bem como a utilização de alguns recursos matemáticos 

necessários para a medição do valor numérico desses conceitos dentro de um circuito. Os 

resultados obtidos serão discutidos mais adiante. 

O questionário, da mesma forma que o anterior, foi aplicado individualmente. Os 

alunos tiveram cinquenta minutos, equivalente ao tempo restante da aula, para elaborarem suas 

respostas. Eles foram deixados à vontade para responder, sendo esclarecido que, caso não 

terminassem, o material seria recolhido e eles dariam continuidade no encontro seguinte. Isso, 

no entanto, não foi necessário, pois dos questionamentos apresentados poucos conseguiram ser 

respondidos por eles e quando o foram, as respostas foram totalmente aquém do esperado. Esse 

fato foi de extrema importância para o realinhamento do trabalho, pois muito do conteúdo que 

se pretendia trabalhar teve que ser readaptado para atingir o nível apresentado pelos alunos na 

identificação de seus conhecimentos prévios. 

 

4.3.2.2 Segunda seção didática. 

 

O segundo encontro teve por objetivo apresentar o software com o qual os alunos 

iriam trabalhar e os passos iniciais de como manipulá-lo. Montou-se na sala a aparelhagem 

necessária para a apresentação expositiva de como se manipular o software na elaboração dos 

circuitos. Nesse momento foi utilizado apenas o computador do professor-pesquisador 

associado a um aparelho de datashow. O propósito inicial foi oferecer os primeiros comandos 

de como operar a ferramenta. Aqui, os alunos ainda não tiveram contato com a operação da 

máquina. Todo o processo de montagem de circuitos foi feito pelo professor-pesquisador. Foi 

uma aula expositiva no sentido clássico. Os alunos apenas assistiram o passo a passo de 

construção de um circuito simples onde o professor ia mostrando a função de cada ferramenta 
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e como operá-la dentro do software. A medida que o circuito ia sendo montado os alunos iam 

apresentando suas dúvidas com relação à operação da máquina. Dúvidas essas que iam sendo 

sanadas com exemplos operacionais. 

Nesta aula apresentação os circuitos foram construídos aleatoriamente. Nada 

direcionado. O propósito era mostrar algumas das possibilidades do software e como manipular 

o conjunto de ferramentas disponibilizado. No segundo momento da aula, estas informações 

seriam necessárias para que os alunos pudessem construir seus próprios circuitos no software. 

 

Figura 09 – Interface do software circuit construction Kit (AC + DC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: phet.colorado.edu 

 

No segundo momento da aula os alunos foram conduzidos ao laboratório de 

informática. Após terem tido as orientações iniciais de como operarem o software, agora iriam 

realizar a primeira oficina de sedimentação do que tinham visto. Esta oficina objetivou fazer 

com que operassem o máximo possível o software, para que durante a elaboração dos circuitos 

que seriam estudados se tivesse uma máxima otimização do tempo. Nos encontros vindouros 

objetivava-se fazer com que todo o tempo fosse aproveitado para discussão das atividades. Não 

era desejado que o tempo das próximas sessões fosse desperdiçado com discussões sobre como 

se operar a ferramenta. Visto isso, foi proposto diferentes tipos de circuitos para serem 

construídos e também foi dado um tempo para que eles pudessem manipular a ferramenta da 

forma como quisessem, criando seus próprios circuitos, de forma que pudessem dominar a 

utilização da ferramenta com a menor dificuldade possível. 
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Figura 10 – Alguns modelos de circuitos elétricos oferecidos para recriação no software. 
 

 

 

 

 

Fonte: Circuitos elétricos elaborados pelo professor-pesquisador. 

 

Este momento da aula contou com a parceria do professor coordenador do 

laboratório de informática. Este, ficou o tempo todo junto à turma e ao professor pesquisador 

tirando dúvidas sobre a operacionalização das máquinas, uma vez que no laboratório da escola 

todas os computadores funcionam com o sistema operacional Linux e, eventualmente ocorrem 

problemas de manuseio que geram dúvidas nos alunos e que precisam ser sanados. Assim, o 

professor se mostrou solícito o tempo inteiro e prestou uma providencial. 

No momento seguinte, os alunos foram divididos em trios. O objetivo era que eles 

construíssem os circuitos colaborativamente em uma espécie de ensaio para as atividades que 

viriam. Durante a atividade, foi requisitado que os mesmos fizessem um rodízio nas máquinas 

para que todos tivessem a oportunidade de manipular o software.  

 

Figura 11– Aprendizagem colaborativa: Alunos em processo de criação livre de circuitos elétricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto tirada pelo professor-pesquisador. 

 

A aula em si, se mostrou produtiva. Os alunos se mostraram envolvidos nas 

atividades e apresentaram desenvoltura na operacionalização do software. Os mesmos 

recriaram com o software todos os circuitos oferecidos como modelo pelo professor-

pesquisador e também tiveram a oportunidade de fazer experimentações. Quando surgiam as 

dúvidas geralmente ocorria duas situações, ou eles procuravam o professor-pesquisador e o 
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professor do laboratório ou eles discutiam entre si e chegavam a uma solução, mostrando os 

primeiros indícios de como a aprendizagem colaborativa pode se manifestar no processo de 

construção de conhecimentos. 

Muito contribuiu para a produtividade da aula a facilidade oferecida pelo software, 

pois apesar de os alunos nunca o terem manipulado, a sua simplicidade operacional permitiu 

que os educandos, com poucas orientações se apropriassem de suas funções com pouco tempo 

de uso.  

Ao final desse primeiro contato com a máquina e a ferramenta foi feita uma pequena 

reflexão e avaliação com a turma. O professor-pesquisador valorizou o desempenho 

apresentado pelos alunos, ressaltando a capacidade cognitiva dos mesmos apresentada na forma 

como dominaram a manipulação das ferramentas utilizadas e agradecendo a disponibilidade 

apresentada por eles durante todo o desenrolar da aula. Já alguns alunos emitiram opiniões 

elogiosas à forma como a aula foi conduzida. 

 

4.3.2.3 Terceira seção didática. 

 

A terceira sessão didática teve por objetivo iniciar os alunos nos conceitos iniciais 

de circuitos simples. Para início de trabalho partiu-se do princípio ausubeliano de identificação 

de conhecimentos prévios sobre circuitos simples. Procurou-se saber o que os alunos 

compreendiam sobre o assunto, para que, a partir do enunciado por eles realizar-se a ancoragem 

do assunto novo que iria ser introduzido. Partiu-se dessa prerrogativa para ser fiel ao 

pensamento da teoria da aprendizagem significativa que diz que quando o conhecimento novo 

não tem relação com o conhecimento preexistente na estrutura cognitiva do aluno, esta 

aprendizagem é mecânica e não significativa (MOREIRA, 2010). 

Considerando que os alunos já possuem uma certa convivência com a eletricidade, 

então partiu-se do princípio de que em sua estrutura cognitiva existiam subsunçores que 

possibilitavam a compreensão do que é um circuito elétrico, embora nem todos tivessem a 

explicação teórica formal para isso. 

Feita a identificação de alguns elementos que possibilitavam a iniciação ao assunto, 

o professor-pesquisador apresentou uma figura de um circuito simples para os alunos e 

direcionou alguns questionamentos de linha geral. 
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Figura 12 – Figura representativa de um circuito simples. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.brasilescola.com/fisica/circuito-simples.htm 

 

Os questionamentos também seguiram pressupostos ausubelianos que orientam que 

“[...] o desenvolvimento de conceitos é facilitado quando os elementos mais gerais, mais 

inclusivos de um conceito são introduzidos em primeiro lugar e, posteriormente então, este é 

progressivamente diferenciado, em termos de detalhes e especificidades”. (MOREIRA, 2007, 

P. 29). Seguindo essa linha, a partir da figura acima mostrada foram direcionados três 

questionamentos para os alunos, para que se pudesse ampliar sua estrutura cognitiva. 

 

Quadro 02 – Questionamentos direcionados aos alunos na terceira seção didática. 
 Qual é o nome e a função de cada uma das partes que compõem o circuito elétrico mostrado 

na figura? 

 Trocando a lâmpada por um pequeno motor, ainda assim haverá um circuito elétrico? Por que? 

 O que acontece com a luminosidade da lâmpada se você trocar a pilha por uma menor e de 
mesma tensão? 

Fonte: Stefanovits (2013, p.80). 

 

Os questionamentos acima se mostraram bastante importantes por dois motivos. 

Primeiro, porque oportunizou aos alunos participarem com maior intensidade da aula, fazendo 

a aula deixar de ser um monólogo para ser um diálogo, ficando assim muito mais dinâmica. 

Segundo porque fez com que os alunos se sentissem com a autoestima mais elevada ao 

perceberem que poderiam contribuir com a construção do conhecimento. 

Após o debate gerado através dos questionamentos acima expostos a aula teve 

sequência com o aprofundamento do tema. O professor-pesquisador se utilizou de um mapa 

conceitual para fazer a explanação mais aprofundada do conteúdo, partindo de conceitos gerais 

para os mais específicos, com o intuito de propiciar uma diferenciação progressiva na estrutura 

cognitiva dos educandos. 

 

 

 

 

 

http://www.brasilescola.com/fisica/circuito-simples.htm
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Figura 13 – Mapa conceitual explicativo sobre circuitos elétricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Concepção própria através do programa CMAP TOOLS. 
 

Para finalizar a aula, o professor-pesquisador foi exemplificando com figuras e 

exemplos os conceitos que constituíam o mapa conceitual acima, aproveitando ao máximo as 

intervenções feitas pelos alunos para sanar alguma dúvida que ia surgindo. 

 

4.3.2.4 Quarta seção didática. 

 

A quarta seção didática também foi desenvolvida em sala de aula. De posse dos 

conceitos iniciais sobre circuitos elétricos os alunos agora iriam trabalhar com um roteiro 

didático direcionado. O roteiro (Apêndice C) oferecia três circuitos elétricos elaborados por 

Shaffer e McDermott, circuitos estes retirados de um trabalho desenvolvido por Dorneles, 

Araújo e Veit, (2006). Essa atividade teve como propósito permitir aos alunos fazer predições 

do comportamento das lâmpadas nos circuitos elétricos oferecidos pautado no conhecimento 

de corrente elétrica e diferença de potencial e, posteriormente, ressignificar essas predições 

através de simulações computacionais. As predições exigiam apenas que os alunos pudessem 

ordenar as lâmpadas dos circuitos por ordem de brilho. Em seguida os mesmos deveriam 

explicar o raciocínio que os levou a chegar à resposta oferecida. 

Para que a atividade se desenvolvesse a turma foi dividida em trios, de forma que 

pudesse haver um trabalho colaborativo. O plano foi desenvolvido de forma a propiciar troca 

de ideias e construção de saberes, aproveitando os conhecimentos de cada um. Tendo em vista 

isso, a atividade demandou bastante tempo, pois envolveu discussões e elaboração de respostas. 

Isso, no entanto, não se apresentou de forma fácil em virtude da dificuldade conceitual 

apresentada pelos alunos e também da dificuldade de construção textual. 
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4.3.2.5 Quinta seção didática. 

 

Para o quinto encontro os alunos foram conduzidos ao LEI. O propósito do dia era 

dar continuidade à atividade do encontro anterior, mas agora utilizando o software circuit 

construction, ferramenta do phet.colorado. 

De posse do mesmo roteiro entregue na aula anterior (Apêndice C), eles agora iriam 

reconstruir os circuitos elétricos no software. 

O software simula o circuito elétrico em atividade, mostrando o brilho das lâmpadas 

tal qual o formato em que elas são ordenadas. Sendo assim, a reelaboração dos circuitos através 

de simulação computacional, atividade também desenvolvida em trio, visava fazer com que os 

alunos observassem o brilho das lâmpadas nos circuitos montados por eles e verificassem se 

este era compatível com a resposta inferida na aula anterior para os mesmos circuitos. Caso não 

fosse, deveriam analisar os erros, fazer as devidas anotações e reconstruir a resposta. 

A partir daí, deveriam voltar ao roteiro de estudo e reelaborar as explicações 

realizadas no último encontro, agora pautados no que viam. Essa reelaboração exigia um maior 

refinamento conceitual, uma vez que agora os alunos estavam manipulando o circuito. Não 

estavam mais operando com um circuito elétrico abstrato. O software mostrava o 

comportamento da corrente elétrica e possibilitava inferir e medir a ddp dos circuitos. Tendo 

em vista isso, era esperado que os alunos conseguissem reelaborar uma ideia mais completa a 

respeito do comportamento das lâmpadas. 

 

Figura 14 – Alunos reelaborando os circuitos elétricos do roteiro de atividades 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto tirada pelo professor-pesquisador. 
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4.3.2.6 Sexta seção didática. 

 

A sexta sessão didática foi desenvolvida com o roteiro de atividades presente no 

apêndice D. Este, mais complexo, exigia uma maior interatividade dos alunos com o software, 

e também com os colegas, uma vez que trazia questões mais específicas. O mesmo exigia não 

só as explicações solicitadas, mas também a enumeração de conclusões que contribuiriam para 

uma formulação conceitual mais complexa do que as apresentadas até então. Como as 

atividades anteriores, todas as atividades deste encontro também se desenvolveram de forma 

colaborativa em formato de trios. 

Para a atividade do apêndice D, o roteiro de atividades oferecia um circuito em 

série, que os alunos deveriam construir com o software. Diferentemente da atividade anterior, 

onde eles iriam apenas construir e fazer observações para inferências conceituais, neste novo 

circuito eles deveriam também fazer medições, com a inserção de amperímetro e voltímetro no 

circuito. Essa atividade, portanto, demandou mais tempo. 

Esta seção foi dividida em dois intervalos. O primeiro momento da aula foi ocupado 

com a construção do circuito e o preenchimento das tabelas de medições solicitadas na 

atividade, visto que era preciso fazer a medição individual da ddp e da corrente elétrica em cada 

uma das lâmpadas presentes no circuito 

Abaixo são mostrados exemplos de circuitos elétricos com medição de amperagem 

e voltagem que deveriam ser construídos pelos alunos. 

 

Figura 15 – Modelo de circuito com medição de amperagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Circuito elétrico construído pelo autor. 
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Figura 16 – Modelo de circuito com medição de voltagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Circuito elétrico construído pelo autor. 

 

O segundo momento da aula foi preenchido com a interpretação das questões por 

parte dos alunos. Os mesmos tiveram que responder às oito questões presentes no roteiro. 

O que se destacou da aula, assim como das anteriores, foi o processo de interação 

da turma com as atividades. Dificilmente se verificou algum aluno absorto, sem se envolver 

com a atividade. Isso ocorreu, mas em grau bem menor do que usualmente acontece na sala de 

aula quando as atividades são ministradas através de formato mais tradicional. Esse formato, 

de acordo com o observado, quando exige atividade, são trabalhos que dificilmente são feitos, 

uma vez que o aluno estava disperso na hora da explicação, ou então exige habilidades que não 

foram adquiridas durante o processo escolar. São elementos como esses que precisam ser 

refletidos pelo professor. 

 

4.3.2.7 Sétima seção didática. 

 

A sétima e oitava seções didáticas se desenvolveram dentro da mesma dinâmica. Nestes 

encontros, porém, eles trabalharam com circuitos ligados em paralelo.  

A seção sete se dividiu em dois momentos. O primeiro foi preenchido com uma 

explanação teórica sobre circuitos em paralelo, explicitando suas principais características e 

mostrando alguns dos formatos dos circuitos. Após esse momento, o roteiro de atividades foi 

entregue para que os alunos pudessem construir o circuito no software e dessem início às 

medições para preenchimento das tabelas dadas. A medição requerida para preenchimento 

dessas tabelas exigiu um tempo maior da aula. Em virtude disso, a seção sete foi dedicada 
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apenas às explanações teóricas e à construção dos circuitos e preenchimento das tabelas. A 

análise das questões por parte dos alunos ficou destinada para a oitava seção pedagógica.  

 

Figura 17 – Explanação teórica sobre circuitos em paralelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto Paulo Roberto. 

 

4.3.2.8 Oitava seção didática. 

 

Este momento se deu no LEI, pois se fez necessário que os alunos retomassem o circuito 

construído na aula anterior para observação, caso surgisse alguma dúvida. 

O tempo da aula foi disponibilizado para que os alunos discutissem e respondessem os 

questionamentos propostos sobre os dados coletados na aula anterior. O questionário, composto 

de nove perguntas, buscava respostas de cunho observacional dos alunos, ao mesmo tempo que 

os incitava a inferir deduções. É importante salientar que em nenhum momento foi solicitado 

dos alunos cálculos utilizando artifícios matemáticos. Esta decisão foi tomada em virtude de se 

ter percebido, na identificação dos conhecimentos prévios, que seria muito difícil trabalhar com 

estes artifícios em virtude do pouco tempo disponível. Sendo assim, achou-se por bem 

direcionar o trabalho para o desenvolvimento da compreensão conceitual do assunto em 

questão. 

O questionário foi todo composto de perguntas subjetivas com o intuito de identificar 

as dificuldades na formulação conceitual dos alunos, bem como definições inadequadas, 

inferências incorretas. Estes levantamentos de dados buscavam conhecer melhor os elementos 

que precisarão ser mais focados no processo de formulação didática dos professores de física, 

para que se possa tornar o ensino e aprendizagem da referida disciplina mais sólido.  

Na sessão seguinte serão apresentados os resultados e discussão da pesquisa 

realizada. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterização do Grupo de Pesquisa 

 

A presente pesquisa foi realizada no período de maio a setembro de 2015, na EEM 

Pe Rodolfo Ferreira da Cunha, localizada no distrito de Canaã, município de Trairi-CE. Como 

universo de pesquisa foi utilizada a turma do 3º ano B, do turno vespertino, composta de 43 

alunos oriundos de diversas localidades do entorno do distrito. 

Para conhecimento do perfil da turma de alunos que participou da pesquisa foi 

elaborado um questionário de identificação que foi respondido por apenas 30 dos 45 alunos, 

pois 15 não estavam presentes no primeiro contato. Algumas das informações solicitadas no 

questionário puderam ser completadas com os dados disponíveis na secretaria da escola. Outros 

desses dados são de cunho estritamente pessoal e, portanto, não puderam ser considerados na 

amostragem geral da turma. Dessa forma, para algumas perguntas a porcentagem considerada 

foi apenas referente aos alunos que responderam o questionário. 

A primeira informação coletada foi referente à idade dos alunos. Como mostra o 

gráfico abaixo, 72,09% dos participantes, equivalendo a 31 alunos, se encontra na faixa etária 

entre 15 a 18 anos. Mesmo assim, o percentual de alunos que ainda destoam do perfil idade/série 

ainda é muito alto no âmbito da turma, 27,91%, equivalendo a 12 alunos, apesar de estar abaixo 

da média nacional que é de 31,3%, segundo os dados do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) (portal.inep.gov.br, Acesso em 11.10.2015). 

Essa distorção mostra que apesar de todos os esforços feitos, ainda persiste uma parcela de 

alunos que não conseguem terminar a educação básica no tempo previsto. Esses alunos, 

geralmente, apresentam problemas de aprendizagem e de baixa estima, que exigem do professor 

uma constante reflexão da sua prática pedagógica, pois representam alunos com risco potencial 

de evasão. 

Faz-se necessário, portanto, que a escola perceba isso para que estes alunos não 

venham a contribuir para as estatísticas negativas que, apesar dos esforços, insistem em se 

manter desafiadoras e constrangedoras para a realidade da juventude brasileira. Segundo dados 

do Ministério da Educação 

 

Apesar das ações desenvolvidas pelos governos estaduais e pelo Ministério da 

Educação, os sistemas de ensino ainda não alcançaram as mudanças necessárias para 

alterar a percepção do conhecimento de seu contexto educativo e ainda não 

estabeleceram um projeto organizativo que atendam às novas demandas que buscam 

o Ensino Médio. Atualmente mais de 50% dos jovens de 15 a 17 anos ainda não 

atingiram esta etapa da Educação Básica e milhões de jovens com mais de 18 anos e 
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adultos não concluíram o Ensino Médio, configurando uma grande dívida da 

sociedade com esta população. (BRASIL, 2013, p. 146) 

 
Gráfico 01 – Identificação da idade dos participantes 

  
Fonte: Dados coletados in loco pelo pesquisador – Apêndice A 

 

Dos componentes da turma, observa-se um equilíbrio no tocante a distribuição dos 

alunos quanto ao sexo. A distribuição ocorre de forma praticamente igualitária. Dos 

participantes tem-se 51,16%, equivalendo a 22 alunas, do sexo feminino e 48,84%, equivalendo 

a 21 alunos, do sexo masculino, como mostra o gráfico abaixo.  

 

Gráfico 02 – Identificação dos participantes por sexo 

 
Fonte: Dados coletados in loco pelo pesquisador – Apêndice A 

 

Outro dado levantado para caracterizar a turma foi a distância entre a residência dos 

alunos e a escola. Como a mesma é distrital e atende a uma população que mora a até 20km de 

distância, essa característica do perfil interfere no desenvolvimento de muitas atividades 

propostas. Isto porque a grande maioria dos alunos depende de transporte escolar e só podem 

estar na escola no horário em que estudam. Dessa forma, qualquer atividade que necessite da 

presença do aluno em um outro horário acaba se tornando inviável. 

Este fato foi comprovado dentro do âmbito da pesquisa, embora não fosse esse o 

foco, mas se não tivesse havido a colaboração de um dos professores da escola em ceder duas 

de suas aulas, teria sido difícil realizar as sessões didáticas, pois não haveria como encontrar os 

alunos em um outro momento. 

31; 72,09%

12; 27,91%

IDADE DOS PARTICIPANTES

16 a 18 anos Maior de 18 anos

21; 48,84%

22; 51,16%

SEXO DOS PARTICIPANTES

Masculino Feminino
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A caracterização da turma com relação à distância em que se localizam suas 

residências da escola mostrou que 68,00% dos alunos, equivalendo a 29, moram a mais de 3km 

de distância e, portanto, dependem de transporte escolar diretamente. Os demais 32,56%, 

equivalendo a 14 alunos, embora morem relativamente perto, apresentam alguns que também 

usufruem desse transporte, embora este não seja um empecilho para não estarem na escola em 

outro momento. 

O que se destaca no gráfico abaixo é o percentual de alunos que moram a mais de 

10km de distância da escola. Estes perfazem um total de 32,56%, equivalendo a 14 alunos. Este 

dado mostra que para muitos alunos estudar ainda é um desafio e que, portanto, a escola precisa 

ser motivadora para fazer com que estes não entrem nas estatísticas dos que a abandonam. Essa 

realidade também inviabiliza muitas ações da escola. Atividades que necessitam da presença 

dos alunos em horário alternativo se tornam inviáveis, pois o tempo não permite que eles 

possam ir em casa e voltem, em virtude dos horários do transporte escolar. 

 

Gráfico 03 – Caracterização da turma com relação a distância da escola. 

 
Fonte: Dados coletados in loco pelo pesquisador – Apêndice A 

 

Outro fator que foi requisitado do grupo pesquisado foi o emprego que era dado por 

eles ao tempo extra escola. O que se pretendia saber era se o tempo deles era totalmente voltado 

para os estudos ou se havia alguma outra ocupação que prendia a atenção dos mesmos. Dos 

dados coletados verificou-se que a minoria, 10,00%, equivalente a 03 alunos, tem seu tempo 

voltado somente para os estudos. Enquanto que a maioria, 60,00%, equivalente a 18 alunos, 

divide seu tempo com a ajuda nas tarefas de casa e o estudo, dando preferência aos estudos. 

Outros 26,67%, equivalente a 08 alunos, dividem trabalho com estudo e 3,33%, equivalente a 

01 aluno, não respondeu. Os dados mostram uma realidade que atrapalha o rendimento na 

escola. Poucos alunos se consideram estudantes profissionais, ou seja, com tempo dedicado 

exclusivamente para estudar, exigindo assim, uma adaptação da rotina da escola a esse tipo de 

cenário. 

14; 32,56%

15; 34,88%

14; 32,56%

DISTÂNCIA ENTRE A ESCOLA E A 

RESIDÊNCIA DOS ALUNOS

Menos de 3km Entre 3 e 10km Acima de 10km
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Ressalta-se que os dados mostrados pelos gráficos que se seguem não mais se 

referem à turma como um todo. Aqui será levada em conta apenas as respostas dos alunos que 

responderam, uma vez que as respostas agora são de cunho pessoal e, portanto, só podem ser 

colhidas dos próprios pesquisados e não a partir dos dados existentes na secretaria escolar. 

 
Gráfico 04 – Caracterização da turma com relação ao uso do tempo fora da escola. 

 
Fonte: Dados coletados in loco pelo pesquisador – Apêndice A 
 

O questionamento seguinte foi voltado para o apoio recebido pelos alunos 

pesquisados por parte da família dos mesmos. Segundo a grande maioria, 93,33%, equivalente 

a 28 alunos, suas famílias os incentivam constantemente a não interromperem os estudos. 

Nenhum deles afirmou não ser apoiado, enquanto que um único aluno afirmou ser a família 

indiferente, ficando a decisão de continuar ou não a estudar por conta dele. 

 

Gráfico 05 – Apoio da família. 

 
Fonte: Dados coletados in loco pelo pesquisador – Apêndice A 

 

Identificadas algumas características do perfil pessoal dos alunos, suas condições 

de acesso à escola e relações familiares, o interesse no processo de delineamento do perfil dos 

pesquisados voltou-se para a identificação das relações entre os alunos e sua interação com a 

informática. Isto porque sendo a utilização de softwares o elemento principal das atividades 

pedagógicas a serem desenvolvidas, conhecer o nível de interatividade dos alunos com o 

8; 26,67%

3; 10,00%18; 60,00%

1; 3,33%

UTILIZAÇÃO DO TEMPO

É dividido entre trabalho e estudo.

É totalmente dedicado aos meus estudos.

Ajudo nos trabalhos de casa, mas meus estudos tem a preferência.

Não respondeu

28; 93,33%

0%

1; 3,33% 1; 3,33%

APOIO DA FAMÍLIA

Sim Não Indiferente Não respondeu
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computador oferecerá uma visão de qual o nível a ser utilizado inicialmente. 

Desta forma, foi solicitado aos alunos que informassem se sabiam utilizar o 

computador. Dos pesquisados 56,67%, equivalente a 17 alunos, afirmaram saber utilizar a 

máquina, enquanto 43,33%, equivalente a 13 alunos, afirmaram que não. Embora trate-se de 

uma questão do tipo subjetiva e apesar de uma certa maioria dos alunos haver escolhido a opção 

“saber utilizar o computador”, tal tipo de questão apenas permite ao pesquisador inferir e avaliar 

se há indícios de caráter, ainda que bem preliminar, relacionados ao fato dos alunos “saberem 

utilizar o computador”, sendo metodologicamente necessário se analisar mais algumas das 

questões contidas no questionário aplicado, referentes às relações dos alunos com os 

computadores, como será apresentado a seguir. 

 

Gráfico 06 – Alunos que sabem utilizar o computador. 

 
Fonte: Dados coletados in loco pelo pesquisador – Apêndice A 

 

A pergunta seguinte buscava saber qual a realidade dos alunos quanto à posse de 

computadores. Aqui interessando emergir vestígios preliminares se a informática é uma 

realidade presente em suas residências ou somente em ambientes extrafamiliares. 

 

Gráfico 07 – Alunos que possuem computador em suas residências. 

 
Fonte: Dados coletados in loco pelo pesquisador – Apêndice A 

 

De acordo com as respostas oferecidas pelos alunos, percebe-se que 86,67%, 

equivalente a 26 alunos, dos que responderam ao questionamento não possuem computadores 

17; 56,67%

13; 43,33%

ALUNOS QUE SABEM UTILIZAR O 

COMPUTADOR

Sim Não

4; 13,33%

26; 86,67%

RESIDÊNCIAS COM COMPUTADOR

Sim Não
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pessoais em casa. Isso mostra o quanto as realidades educacionais podem ser díspares, pois 

enquanto temos escolas em que praticamente todos os alunos tem computador em casa, existem 

realidades, como a aqui exposta, em que a residência em que existe um computador pessoal 

ainda é raridade. 

O passo seguinte na elaboração do perfil do grupo de pesquisa com relação à 

informática, foi verificar se os alunos usavam o computador com fins educacionais. 

As respostas mostram indícios de que esta utilidade dada ao computador é a última 

opção apontada pelos alunos, uma vez que apenas 10,00%, equivalente a 03 alunos, afirmaram 

fazer isso frequentemente. Esse dado, apesar de seu caráter subjetivo, mostra indícios 

preliminares de que ainda há um campo muito amplo de trabalho a ser feito para se conseguir 

o computador como uma ferramenta rotineira de atividades pedagógicas. 

 

Gráfico 08 – Utilização do computador em atividades educacionais por parte dos alunos. 

 
Fonte: Dados coletados in loco pelo pesquisador – Apêndice A 
 

Em seguida procurou-se descobrir os locais em que os acessos ao computador com 

fins educacionais se davam. O gráfico mostra um equilíbrio entre as respostas dos alunos. O 

que se destaca é que a maioria dos alunos afirma utilizar o computador para fins educacionais 

em maior ou menor grau, concordando com o gráfico anterior, e que esta interação se dá em 

ambientes que não a escola. 

Mas há uma constatação negativa. Contabilizando a porcentagem total dos alunos 

que afirmam não utilizar o computador, 26,67%, com os que afirmam utilizar apenas na escola 

(20,00%) tem-se tecnicamente metade da turma com acesso restrito ao computador como 

ferramenta pedagógica. Isso merece destaque porque a quantidade de acessos na escola, pela 

estrutura oferecida, não está à altura da qualidade que se almeja. As observações mostram que 

não é comum os alunos estarem manuseando a máquina como algo sistemático de uma rotina 

pedagógica. Portanto, apesar das afirmações serem positivas, necessita-se de uma melhora na 

qualidade do acesso. 

3; 10,00%

9; 30,00%

8; 26,67%

10; 33,33%

UTILIZAÇÃO DO COMPUTADOR COM FINS 

EDUCACIONAIS

Sim, sempre Sim, as vezes Sim, dificilmente Não
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Essa não é a única situação que atrapalha a inserção das TIC como ferramenta 

pedagógica. Há outros fatores que também devem ser levados em consideração. Assim como 

se faz necessário a estrutura e condições de trabalho adequadas, se faz necessário também uma 

mudança de postura de muitos profissionais. Segundo Almeida e Valente (2011, p. 36) 

 

[...] há que se questionar criticamente as condições dos espaços concretos em que se 

desenvolve o ensino, para que se possa sair da situação de carências de diferentes 

ordens e de excesso de dificuldades, tais como o elevado número de alunos em sala 

de aula, o pequeno número de computadores disponíveis nas escolas, a escassez do 

tempo do professor para planejar adequadamente suas aulas, a falta de hábitos de 

trabalho colaborativo entre os professores das diferentes disciplinas, ausência de 

cultura digital da parte dos professores em contraposição com uma arraigada cultura 

livresca, [...] 

 
Gráfico 09 – Local de utilização do computador em atividades educacionais por parte dos alunos. 

 
Fonte: Dados coletados in loco pelo pesquisador – Apêndice A 

 

As três perguntas seguintes estavam voltadas para a identificação da relação entre 

os alunos e a rede mundial de computadores. A primeira pergunta estava voltada diretamente a 

descobrir se os alunos utilizavam a internet rotineiramente. Verificou-se que 63,33%, 

equivalente a 19 alunos, se identificaram como sendo usuários de internet, tal qual expressa o 

gráfico abaixo, enquanto que 36,67%, equivalente a 11 alunos, afirmaram não fazer uso 

rotineiro desta tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

6; 20,00%

10; 33,33%6; 20,00%

8; 26,67%

LOCAL DE UTILIZAÇÃO DO COMPUTADOR 

COM FINS EDUCACIONAIS

Somente na escola

Escola e outros ambientes

Somente em outros ambientes que não seja a

escola
Não utilizo
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Gráfico 10 – Identificação dos alunos que utilizam internet rotineiramente. 

 
Fonte: Dados coletados in loco pelo pesquisador – Apêndice A 

 

Na sequência, identificados os alunos que acessam rotineiramente à internet, 

buscou-se identificar os locais pelos quais esse acesso é realizado. Dos 63,33% (19 alunos) que 

informaram utilizar a internet, 5,26%, equivalente a 01 aluno, afirmaram realizar esse acesso 

por meio de computador pessoal. Esse dado é significativo, pois mostra que a posse de 

computador entre os alunos ainda é algo muito raro, e quando existe, nem sempre a família tem 

a condição necessária para custear a oferta do acesso à internet. 

Outros 10,53%, equivalente a 02 alunos, afirmaram que acessam à internet por meio 

dos computadores da escola. Apesar da resposta dada pelos alunos, ficamos em dúvida quanto 

à resposta dada por eles, uma vez que a escola possui um acesso livre à internet para todos. 

Mesmo esta não sendo de boa qualidade, a pesquisa é incentivada pelos professores. No entanto, 

como a maioria dos alunos da turma só tem acesso à escola no turno em que estudam, pode ser 

que esse contato seja prejudicado em virtude de nesse tempo eles estarem em sala de aula. O 

dado, embora não seja determinante, oferece um vestígio das dificuldades enfrentadas pelos 

alunos para acessarem à internet. 

Outros 26,32%, equivalente a 05 alunos, afirmaram que acessam à internet por meio 

de lan houses, serviço este que para os mesmos é mais acessível, uma vez que, embora a escola 

possibilite o acesso para todos, a velocidade é ruim e os computadores são poucos, de forma 

que para muitos alunos as lan houses acabam se tornando uma opção mais viável. 

Os demais alunos que afirmaram ser usuários de internet, perfazendo um total de 

57,89%, equivalente a 11 alunos, declararam acessar à rede por meio de aparelhos celulares. 

Esse dado é compatível com os dados apresentados pela 9ª pesquisa TIC Domicílio (CETIC.br, 

2014) desenvolvida pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da 

Informação (CETIC.br) que aponta que o acesso à internet por meio do celular mais que dobrou 

nos últimos dois anos de referência da pesquisa. No caso especial dos alunos, esse acesso maior 

pelo celular se dá por alguns motivos específicos, dentre eles podemos destacar o fato de o 

celular ser mais acessível financeiramente que um microcomputador e a conexão ser 

19; 63,33%

11; 36,67%

ACESSO À INTERNET

Sim Não
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economicamente mais viável. Além disso, a portabilidade do aparelho permite ao seu usuário 

utilizá-lo em qualquer lugar que esteja, diferentemente do computador que geralmente só se 

utiliza mais em casa. 

 

Gráfico 11 – Identificação dos locais por onde os alunos acessam à internet. 

 
Fonte: Dados coletados in loco pelo pesquisador – Apêndice A 

 

Outro dado que se procurou levantar foi o tempo que os alunos dedicavam à internet 

semanalmente. Dos alunos que responderam à pesquisa 46,67%, equivalente a 14 alunos, 

disseram que acessavam à rede por menos de uma hora por semana. Outros 36,67%, equivalente 

a 11 alunos, afirmaram que seu acesso semanal ficava entre uma e cinco horas, enquanto que 

13,33%, equivalente a 04 alunos, se disseram conectados por mais de cinco horas semanais. 

Isso revela indícios preliminares que, entre os alunos pesquisados, a realidade virtual ainda não 

é tão presente como se deveria, inferindo-se que há necessidade de maior implementação nessa 

área. 

 

Gráfico 12 – Tempo de acesso semanal à internet 

 
Fonte: Dados coletados in loco pelo pesquisador – Apêndice A 

 

Para finalizar o perfil da turma quanto à relação com a internet, procurou-se saber 
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5; 26,32%11; 57,89%
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quais os tipos de sites mais acessados. O gráfico 13 mostra o quanto as redes sociais fazem 

parte do dia a dia dos estudantes, uma vez que 60,00%, equivalente a 18 alunos, afirmaram que 

são elas os sites mais buscados na internet. Observa-se no gráfico 13 que os sites educativos 

(6,67%, equivalente a 02 alunos), e de notícias (6,67%, equivalente a 02 alunos) são os que 

detém a menor preferência entre os alunos. A significância desse dado está no fato dele refletir 

que a formação e a informação não perfazem os elementos de busca principais da rede, o que 

permite, num caráter de indício preliminar, afirmar que os professores não possuem um nível 

de formação adequado para promover o uso pedagógico das tecnologias em sala de aula 

(ALMEIDA; VALENTE, 2011; COSTA; 2013; GÓES, 2012; RIBEIRO et al., 2011; SOUSA, 

2015), fator este que expõe a fragilidade e defasagem do sistema educacional público brasileiro, 

o que se reflete na postura dos alunos, quanto ao acesso a sites educativos (6,67%). Quanto ao 

acesso às redes sociais (60,00%), há indícios preliminares que os adolescentes possam estar 

buscando contato e interação social entre si. 

Como salienta LIVINGSTONE (2012, p. 93) “Do ponto de vista do usuário, usar a 

mídia, agora mais que nunca, significa criar assim como receber, com o controle do usuário 

indo muito além do ato de selecionar o conteúdo pronto (ready-made) produzido em massa”. 

Esse comportamento pode ser aproveitado pelos professores para inserir as TIC em sala de aula, 

utilizando a web como ferramenta auxiliar dessa prática para propiciar autorias aos alunos, sem 

deixar de “[...] ressaltar que o trabalho docente precisa ser direcionado para sua apropriação 

crítica pelos alunos, de modo que efetivamente se incorpore no universo das representações 

sociais e se constitua como cultura” (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2007, p. 

34, grifo do autor). É a aquisição dessa criticidade que fará com que os alunos corram menos 

riscos. 

 

Gráfico 13 – Tipos de sites acessados pelos alunos 

 
FONTE – Dados coletados in loco pelo pesquisador – Apêndice A 
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12; 40,00%

16; 53,33%

2; 6,67%

RELAÇÃO POSITIVA COM A DISCIPLINA DE 

FÍSICA

Sim Não Não responderam

A segunda parte da análise do perfil dos alunos voltou-se para a relação dos mesmos 

com a disciplina de física no ambiente escolar. A primeira pergunta buscava identificar apenas 

se o aluno(a) gostava ou não da disciplina de física e quais as possíveis razões desse sentimento 

quanto à mesma. Dessa forma, o questionamento dividiu-se em uma parte objetiva e outra 

subjetiva. 

Dos participantes da pesquisa foi identificado que 53,33%, equivalente a 16 alunos, 

gostavam da disciplina de física, 40,00%, equivalente a 12 alunos, não gostavam e 6,67%, 

equivalente a 02 alunos, preferiu não responder, como mostra o gráfico abaixo. Esses dados são 

no mínimo paradoxais e expõem um problema que necessita ser discutido. Se os alunos afirmam 

gostar de física, porque os resultados são tão comprometedores? A prática pedagógica precisa 

ser questionada. 

 

Gráfico 14 – Relação dos alunos com a disciplina de Física. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados coletados in loco pelo pesquisador – Apêndice A 

 

Quando, na pergunta foi dado ao aluno a oportunidade de se expressar sobre sua 

opinião sobre a disciplina, praticamente todos os alunos que opinaram não gostar de física 

foram unânimes quanto a um sentimento: Não gostam porque não compreendem. Sentimento 

este que pode ser resumido na fala do Aluno A que expressou não gostar da disciplina por não 

conseguir “[...] entender a matéria e nem as explicações do professor”. Isto mostra indícios de 

que se o professor possibilitar uma maior compreensão da matéria através de uma prática 

pedagógica que proporcione uma maior aprendizagem, a opinião dos alunos com relação à 

disciplina pode ser mudada. Consequentemente, haverá um maior envolvimento proativo. 

Um depoimento que corrobora essa ideia é o dado pelo Aluno B, ao afirmar que 

gosta da disciplina porque mesmo sendo a física “[...] uma matéria muito difícil, [...] quando a 

gente aprende se torna fácil”. 
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Um outro aluno, C, também emitiu uma opinião muito interessante. Segundo ele a 

física apresenta “[...] um mundo diferente onde se trabalha muitos assuntos complicados, mas 

bastante interessantes”. Daí pode-se deduzir que apesar da dificuldade imposta pela matéria, 

esta talvez não seja a principal razão que faz com que os alunos não gostem dela e que, portanto, 

se for possibilitado uma melhora na prática pedagógica que proporcione uma melhor 

compreensão, a disciplina poderá passar a ser atrativa para o alunado. 

Também se procurou investigar que possíveis razões dificultam a aprendizagem de 

física entre os alunos pesquisados. As razões são muitas e um único questionamento não poderia 

dar conta de toda a complexidade que existe por trás dessa pergunta. O que se apurou foram 

apenas dados que mostram minimamente algumas possíveis causas que, segundo os alunos 

pesquisados, interferem em seu aprendizado de física. Para eles, existem três fatores que se 

destacam nesse âmbito, a dificuldade com a matemática, a dificuldade com o manuseio das 

fórmulas e o fato de não entenderem o professor. 

Essas afirmações se apresentam como relevantes porque, a partir delas pode-se 

inferir algumas ideias de como se trabalhar com esses alunos, pois passa-se a conhecer alguns 

elementos que eles próprios apontam como entraves no aprendizado. 

 

Gráfico 15 – Possíveis razões que dificultam o aprendizado em Física. 

 
Fonte: Dados coletados in loco pelo pesquisador – Apêndice A 

 

Dos dados analisados, verificou-se que a principal razão alegada pelos alunos para 

o não aprendizado de física foi a falta de clareza das explicações do professor. 31,71%, 

equivalente a 13 alunos, afirmaram não compreender o que o professor explica. Do que foi 

observado em sala de aula percebe-se que durante as aulas, o processo de transposição didática 

precisa ser melhorado. Os alunos apresentam muita dificuldade de assimilar os conteúdos do 
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livro didático. Se, associado a isso, a linguagem do professor não se faz clara para os mesmos, 

as possibilidades de ocorrer aprendizagem podem ser mínimas. 

Além dessas razões apresentadas pelos alunos, Pozo e Gómez Crespo (2009, p.194) 

apontam outra razão que precisa ser considerada. Segundo os autores 

 

[...] na física as dificuldades de aprendizagem do estudante estão determinadas pela 

forma como ele organiza seu conhecimento a partir de suas próprias teorias implícitas 

sobre o mundo que o rodeia e o comportamento da matéria. Deste modo, a 

compreensão da física ensinada na escola exigiria superar as restrições impostas pelas 

próprias teorias dos alunos. 

 

No processo de identificação dos conhecimentos prévios dos alunos, que será 

discutido mais à frente, percebeu-se que há muita dificuldade conceitual entre os mesmos. Isto, 

pelo que se observou, deriva também de dificuldades vocabulares e de sérios problemas com 

relação a uma base de conhecimentos mal fundamentada. Sendo conhecedor disso, cabe ao 

professor adequar o máximo possível seu vocabulário à realidade dos alunos. Sem isso, não 

haverá aprendizagem e, consequentemente, o ensino não se dará de forma eficiente. 

Reiteramos que adequar o vocabulário e os conteúdos à realidade do aluno não é 

banalizar o conteúdo, como alguns professores podem subtender, mas simplesmente tornar 

compreensível o ensino, para que a partir daí se possa alavancar a compreensão do aluno para 

os níveis desejados. Caso não se faça isso, se continuará a ter metade ou mais da turma dispersa 

durante as explicações sem conseguir adquirir os requisitos mínimos objetivados. 

Merece destaque também nas respostas dos alunos a relevância que eles atribuem à 

matemática e à relação com as fórmulas no estudo da física. Infere-se das respostas que o peso 

que a matemática tem na boa relação com a física no ensino médio é muito significativo. E que, 

se muitos alunos não conseguem evoluir na disciplina, muito se dá pela má formação inicial. 

Logicamente que a matemática tem papel substancial no aprendizado de física, mas 

em muitos casos a importância que se dá às soluções numéricas deixam o aprendizado da física 

em segundo plano. É essa abordagem que gera confusão nos alunos. Pozo e Gómez Crespo 

(2009, p.236) analisam essa situação da seguinte forma: 

 

[...] muitas vezes, o problema matemático mascara o problema de física. A excessiva 

importância que geralmente se concede à solução numérica faz com que, muitas vezes, 

tanto o professor como o aluno se conformem com que este último aprenda uma 

“técnica”, limitando-se a identificar o tipo de problema e estabelecer correspondência 

com um determinado algoritmo de resolução que o leve à solução correta. Assim, o 

problema transforma-se em exercício sem significado físico e desaparece a 

necessidade de qualquer estratégia de atuação. 

 

O que se conclui com isso é que a enfatização exacerbada na matemática, em muitos 

casos torna o aprendizado de física secundário para os alunos. Segundo os autores supracitados 
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o caminho para diminuir essa problemática é focar na resolução de problemas qualitativos. Por 

problemas qualitativos entende-se que sejam “[...] aqueles que o aluno pode resolver a partir de 

seus conhecimentos, por meio de raciocínios teóricos, sem a necessidade de recorrer a cálculos 

numéricos ou manipulações experimentais”. (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009, p.233). 

Além das razões pré-determinadas, também foi solicitado aos alunos que 

enumerassem alguma outra razão que, na sua concepção, dificultasse sua aprendizagem de 

física. O Aluno C, citado anteriormente, relatou que algo que o atrapalhava era “Quando 

começamos a trabalhar com letras e números nos exemplos dos exercícios”. O que revela a 

dificuldade da leitura de incógnitas e exemplos literais. 

Para fechar a análise, foi feito um último questionamento para verificar se algum 

dos conteúdos que se pretendia trabalhar em sala já tinha sido visto pelos alunos. O resultado é 

que 83,87%, equivalente a 26 alunos, afirmaram ter tido contato apenas com o conceito de 

corrente elétrica. Os demais conceitos não tiveram escolha considerável, ou seja, a resposta dos 

alunos mostrou que os conteúdos que estariam envolvidos na pesquisa teriam que ser 

trabalhados a partir do nível inicial. 

 

Gráfico 16 – Conteúdos de Física visto em sala de aula pelos alunos 

 
Fonte: Dados coletados in loco pelo pesquisador – Apêndice A 

 

 5.2 Análise do processo de identificação dos conheci mentos prévios 

 

Qualquer trabalho que se proponha fundamentar na teoria da aprendizagem 

significativa de Ausubel tem que partir da análise dos conhecimentos prévios dos envolvidos. 

Moreira e Masini (2007, p.23), citando Ausubel afirmam que  
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[...] a essência do processo de aprendizagem significativa está em que ideias 

simbolicamente expressas sejam relacionadas de maneira não-arbitrária e substantiva 

(não-literal) ao que o aprendiz já sabe, ou seja, a algum aspecto relevante da sua 

estrutura de conhecimento (isto é, um subsunçor que pode ser, por exemplo, algum 

símbolo, conceito ou proposição já significativo). 

 

A identificação destes conhecimentos permite conhecer o terreno, ou seja, é com 

ela que o pesquisador, ou no caso mais comum de sala de aula, o professor, se permite conhecer 

os subsunçores presentes na estrutura cognitiva dos estudantes. Se o que se propõe é 

desenvolver uma aprendizagem significativa, deve-se compreender que é preciso partir do 

princípio de que a compreensão dos conceitos é elemento fundamental nesse processo. 

Conceitos, no entanto “[...]são aprendidos estabelecendo relações com os conhecimentos 

prévios que se possui” (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009, p. 83). Caso o professor não leve isso 

em consideração, poderá começar seu trabalho de um ponto inadequado e colocá-lo em risco, 

pois os alunos terão dificuldades de ancorar os novos conhecimentos com os anteriores, visto 

os conceitos serem inadequados. Este elemento tem uma importância cabal dentro do processo 

de aprendizagem, isto porque segundo o próprio Ausubel 

 

A interacção entre novos significados potenciais e ideias relevantes na estrutura 

cognitiva do aprendiz dá origem a significados verdadeiros ou psicológicos. Devido 

à estrutura cognitiva de cada aprendiz ser única, todos os novos significados 

adquiridos são, também eles, obrigatoriamente únicos. (AUSUBEL, 2003, p. 1) 

 

A identificação dos conhecimentos prévios dos alunos participantes desta pesquisa 

foi primordial para a remodelação das ideias iniciais do trabalho. Se ela não houvesse sido feita, 

o trabalho teria se iniciado do ponto errado. Resultados seriam obtidos, mas provavelmente com 

significado totalmente avesso dos que a pesquisa almejava, pois não estariam em conformidade 

com o que as ideias ausubelianas propõem. 

As ideias iniciais da pesquisa se voltavam para trabalhar a parte de eletrodinâmica, 

explorando a parte conceitual, oferendo uma análise mais aprofundada e culminando com a 

utilização de alguns recursos matemáticos, simples, mas que possibilitariam calcular as 

medições dos conceitos envolvidos. Esta ideia precisou ser remodelada, uma vez que se 

percebeu que, embora se pudesse trabalhar com os algoritmos, devido à escassez de tempo, 

corria-se o risco de que estas medições ocorressem apenas de forma mecanizada. Tendo em 

vista isso, preferiu-se dedicar o tempo de trabalho para a fundamentação conceitual em circuitos 

simples, visto as dificuldades apresentadas pelos alunos, do que tentar aprofundar um 

conhecimento correndo o risco de que ele não fizesse significado algum para os alunos. 

A identificação dos conhecimentos prévios foi feita de acordo com o roteiro de 

atividades presente no apêndice B. No primeiro questionamento foi solicitado que os alunos 
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definissem o que era uma corrente elétrica. As respostas mostraram que o conhecimento 

apresentado pelos alunos, embora sejam estudantes do terceiro ano do ensino médio, são todas 

pautadas em senso comum. Muitos confundem a corrente elétrica com energia, mostrando uma 

dificuldade conceitual plena do termo, como mostra a explicação dada pelo Aluno C. Segundo 

ele, corrente elétrica é “Uma energia que é transmitida por fios e causa efeitos que sem a 

eletricidade não seria causado, como a ‘luz’ [...]”. 

Outros alunos definiram corrente elétrica como sendo o meio transmissor da energia 

elétrica, como se pode ver na definição apresentada pelo Aluna D. Segundo ela “Corrente 

elétrica é por onde passa a eletricidade”. A definição ofertada mostra um total desconhecimento 

do conceito físico de corrente elétrica. A aluna confunde o conceito com um meio físico, como 

se a corrente elétrica fosse um fio transmissor. Segundo Pozo e Gómez Crespo (2009, p. 222)  

 

A maioria dessas ideias, [...] surge da observação da realidade cotidiana a partir do 

marco de suas teorias implícitas. Elas permitem que o aluno faça previsões e 

organizem suas ações de maneira medianamente razoável sobre muitos fatos que 

ocorrem à sua volta: [...] 

 

Cada resposta ofertada pelos alunos vem carregada de erros que também estiveram 

presentes em um trabalho desenvolvido por Dorneles, Araújo e Veit (2006), ou seja, também 

foram identificados erros conceituais, uso indiscriminado da linguagem, concepções 

alternativas e raciocínios errôneos. Veja-se por exemplo a definição oferecida pelo Aluno E. 

Para ele corrente elétrica “[...] é algo que transmite a força da energia para os fios que vai 

diretamente para as casas”. A resposta do aluno mostra uma mistura de elementos que 

fisicamente não oferecem um significado lógico. Além disso, percebe-se que o aluno apresenta 

dificuldades no domínio da norma culta da língua. Nesse caso, tem-se dois problemas que 

unidos atrapalham por demais a compreensão e dificultam o aprendizado de física: a dificuldade 

de compreender o conceito e a dificuldade de verbalização por meio textual. 

Essa formulação conceitual apresentada pelo aluno expressa uma ideia que na 

concepção de Pozo e Gómez Crespo (2009, p. 224) está presente na maioria das interpretações 

dos estudantes. Essa ideia “[...] é considerar a eletricidade como substância material, que se 

armazena, se gasta e que é necessário transportar de um lugar para outro”. 

O segundo questionamento solicitava que os alunos definissem o que era diferença 

de potencial (ddp). As respostas dadas não se diferenciaram muito em qualidade das que foram 

elaboradas no questionamento primeiro. Apenas se teve mais formulários não respondidos. Os 

que se aventuraram a responder alguma coisa elaboraram respostas as mais desconexas 

possíveis. Respostas que confirmam que, a redefinição do conceito se faz premente no trabalho 
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com a turma, pois do contrário o aprendizado de física será totalmente comprometido, e que o 

fraco domínio da língua portuguesa não é um fator isolado  

A seguir é mostrado um quadro com algumas das respostas elaboradas pelos alunos 

para definição de diferença de potencial. 

 

Quadro 03 – Conceituação de ddp na concepção dos alunos 

Aluno C 
As diferenças entre alguns objetos que transmite potência como “pilhas, 

baterias, potência da energia solar, da energia do vento e outros”. 

Aluno E É tudo aquilo que tem um certo tipo de força que é positiva e negativa. 

Aluna F [...] é a voltagem da energia que diferencia do maior para o menor. 

Aluna G É quem leva choque muito forte e porque a energia está positiva. 

Aluno H É uma energia muito alta em volts e outra muito baixa. 
Fonte: Dados coletados in loco pelo pesquisador – Apêndice B 

 

Os problemas identificados nas respostas apresentadas no questionamento inicial 

se repetem na questão dois. O quadro acima confirma o quanto o domínio conceitual dos alunos 

está distante do ideal no que se refere a ddp. Logicamente que isso é perfeitamente 

compreensível. O conceito de ddp não é um conceito de fácil domínio e não se esperava dos 

alunos que o exprimisse em nível acadêmico. Apenas se desejava verificar qual o nível de 

compreensão que eles apresentavam, uma vez que era um conceito com o qual se iria trabalhar. 

O terceiro questionamento solicitava a definição de resistência elétrica. Dos 

participantes da análise, apenas 60% conseguiram formular algum tipo de resposta. Um 

quantitativo bem inferior ao dos questionamentos anteriores. Abaixo é mostrado um quadro 

com uma amostra de algumas conceituações formuladas pelos alunos. 

 

Quadro 04 – Conceituação de resistência elétrica na concepção dos alunos. 

Aluno C 
É uma resistência que vai depender muito do seu núcleo um exemplo o 

sol tem eletricidade mais um dia essa eletricidade vai acabar. 

Aluno I 
Tipo de força elétrica que tem mais ou tem menos voltagens em sua 

resistência elétrica. 

Aluna J É aquele fio que não tem como ele cair. 

Aluna K É a diferença entre potencial e corrente elétrica, em determinado tempo. 

Aluno L [...] é uma potencial muito vats. 
Fonte: Dados coletados in loco pelo pesquisador – Apêndice B. 

 

A resposta elaborada pelo Aluno C, além das dificuldades apresentadas com a 

formulação textual, chama a atenção para a falta de nexo conceitual. O texto traz elementos que 

em momento algum remete para a conceituação de resistência elétrica. Essas mesmas 

constatações podem ser feitas nas respostas dadas pelos demais alunos. São definições 

totalmente descontextualizadas do assunto. Construções conceituais desse tipo levantam 

questionamentos muito sérios sobre a qualidade do ensino que se encontra dentro das salas de 
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aula. Isso não só com relação ao ensino de física em si, mas com relação ao trabalho de todas 

as disciplinas, visto que a redação dos alunos mostra dificuldades tremendas com relação ao 

domínio do conceito físico, mas também com relação à escrita e à coerência textual. A 

construção elaborada pelo Aluno L, é um sinal do quanto o desafio por uma aprendizagem de 

qualidade é árduo. Um aluno com esse nível de deficiência geralmente se apresenta com uma 

autoestima em um nível preocupante, exigindo do professor uma práxis mais que diferenciada. 

Isto porque, se não houver essa compreensão, a tendência desse aluno é abandonar a escola, 

aumentando os índices históricos de desigualdade de acesso ao conhecimento. 

 

A educação escolar, comprometida com a igualdade de acesso ao conhecimento a 

todos e especialmente empenhada em garantir esse acesso aos grupos da população 

em desvantagem na sociedade, é uma educação com qualidade social e contribui para 

dirimir as desigualdades historicamente produzidas, assegurando, assim, o ingresso, a 

permanência e o sucesso de todos na escola, com a consequente redução da evasão, 

da retenção e das distorções de idade-ano/série. (BRASIL, 2013, p. 151-152) 

 

A questão de número quatro mostrava um circuito em série contendo dois resistores, 

um de 2Ω e outro de 3Ω e solicitava que os alunos calculassem a resistência equivalente. Para 

se chegar ao resultado numérico correto os alunos deveriam apenas fazer o somatório das duas 

resistências, achando, portanto, o valor de 5Ω. Dos trinta alunos que se submeteram a responder 

o questionário, apenas dois tentaram responder o problema, oferecendo explicações 

desconexas. Os outros vinte e oito alunos deixaram a questão em branco. 

Esse dado se mostrou muito significativo para o prosseguimento do trabalho. As 

questões anteriores mostraram as imensas dificuldades de compreensão dos conceitos relativos 

ao estudo da eletrodinâmica. E essa questão mostrou que, além de não dominarem os conceitos 

os alunos também não dominavam a matemática básica para a aferição dos valores numéricos 

da quantificação dos conceitos envolvidos. Essa constatação foi consolidando a necessidade de 

se fazer ajustes ao projeto original, uma vez que os conhecimentos prévios dos alunos foram 

demonstrando que a estrutura cognitiva deles não apresentava os subsunçores necessários para 

fazer a aquisição do conhecimento no nível que se tinha imaginado trabalhar inicialmente. Se 

Ausubel (2003, p. 01) afirma que para a aquisição de uma aprendizagem significativa é 

condição necessária “[...] que a estrutura cognitiva particular do aprendiz contenha ideias 

ancoradas relevantes, com as quais se possa relacionar o novo material”, alterar o roteiro inicial 

de trabalho tornou-se condição obrigatória para se almejar algum sucesso. 

O questionamento cinco informava aos alunos a existência de uma corrente elétrica 

no circuito da questão quatro. Diante disso, procurava-se saber dos alunos se eles conseguiriam 

apontar as causas da existência dessa corrente, visto no circuito estar presente a indicação da 
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ddp. Apenas cinco participantes conseguiram escrever alguma coisa na folha de resposta, mas 

nenhum deles conseguiu elaborar uma resposta com uma explicação aceitável fisicamente. 

Nenhuma das respostas relacionou a corrente elétrica com a diferença de potencial presente no 

circuito, mostrando não só o desconhecimento dos conceitos, mas também o desconhecimento 

da relação física existente entre eles. Os alunos não conseguiram ver a interdependência entre 

estes elementos. Ficando claro que estes termos não fazem o menor sentido para eles. Se não 

fazem sentido, dificilmente se adquirirá uma aprendizagem efetiva. “Aprender 

significativamente implica atribuir significados e estes têm sempre componentes pessoais. 

Aprendizagem sem atribuição de significados pessoais, sem relação com o conhecimento 

preexistente, é mecânica, não significativa” (MOREIRA, 2010, p. 18). 

O sexto questionamento também estava relacionado ao circuito em série da questão 

quatro. O objetivo aqui era simplesmente observar se os alunos conseguiriam perceber que em 

um circuito em série não há divisão de corrente e que, se considerarmos os elementos ideais, 

desprezando as perdas, o valor da corrente elétrica se mantém constante nos dois resistores, 

uma vez que a corrente só tem um caminho a seguir. 

Novamente se teve um número bem pequeno de alunos que conseguiram escrever 

algo na folha resposta. Reitera-se: conseguiram escrever. Isto não significa que escrevam algo 

significativo fisicamente, apenas tentaram não deixar a página em branco, tentando formular 

uma resposta, pautada nos elementos presentes em suas estruturas cognitivas. Elementos estes 

que estão conceitualmente bem distantes do esperado para a série acadêmica que cursam, como 

mostra as respostas oferecidas no quadro abaixo. 

 

Quadro 05 – Respostas elaboradas pelos alunos para o questionamento 6 do questionário de identificação de 

conhecimentos prévios (Apêndice B). 

Aluno G 
Apresenta um valor maior em um dos dois porque no lado corre menor 

no outro maior. 

Aluno I 
Sim, pois existe o ponto positivo e o ponto negativo de cada corrente 

que passa pelos resistores. 
Fonte: Dados coletados in loco pelo pesquisador – Apêndice B. 

 

As respostas, obviamente, mostram falhas conceituais gritantes, ratificando a 

necessidade de que, junto aos alunos, se desenvolva um trabalho que parta de elementos bem 

mais simples para que a ancoragem conceitual possa ser desenvolvida. Se o professor 

desenvolver o trabalho partindo do que é apresentado pelo livro didático, há uma probabilidade 

imensa de que os alunos continuem dispersos, adquirindo um conhecimento não significativo 

que é “[...] pouco funcional no contexto das novas demandas e cenários de aprendizagem que 

caracterizam a sociedade de hoje” (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009, p. 251). 
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Essa percepção foi sendo fortificada a cada questionamento respondido pelos 

alunos nessa fase do trabalho e se mostrou decisiva para a reestruturação do nível do conteúdo 

a ser trabalhado na pesquisa. 

O sétimo questionamento se voltava para os circuitos elétricos ligados em paralelo. 

Foi oferecida a figura de um circuito contendo três resistores ligados paralelamente e solicitado 

aos alunos que identificassem que tipo de ligação a figura apresentava, justificando a resposta. 

Apesar da figura apresentar dados numéricos, inicialmente o que se desejava era apenas que 

eles observassem a estrutura de malhas diferenciadas com relação aos circuitos em série. 

 

Figura 18 – Circuito elétrico em paralelo utilizado no questionário de identificação de conhecimentos prévios 

(Apêndice B) 

 

 

 

 

 
Fonte: http://minhasaulasdefisica.blogspot.com.br/2012/06/associacoes-de-resistores.html 

 

Nesse questionamento o quantitativo de respostas também foi mínimo. Apenas três alunos 

ofereceram resposta com uma tentativa de explicação. Estas são apresentadas no quadro abaixo: 

 

Quadro 06 – Respostas elaboradas pelos alunos para o questionamento 07 do questionário de identificação de 

conhecimentos prévios (Apêndice B). 

Aluna E Em série, porque tem resistência de corrente. 

Aluna G Série, porque tem números e letras. 

Aluno M 
Em paralelo porque estam ligado de forma de paralelos com a quantidade 

de suas fontes. 
Fonte: – Dados coletados in loco pelo pesquisador – Apêndice B. 

 

As respostas emergem indícios sobre o desconhecimento dos alunos sobre a 

classificação dos circuitos e sobre o significado físico dos conceitos. Considerando que a grande 

maioria não respondeu, mesmo que as respostas apresentadas pelos três alunos supracitados 

fossem fieis às definições físicas, ainda assim o trabalho teria que ser totalmente repensado, 

uma vez que não se pode definir o nível com que se vai desenvolver um trabalho em sala de 

aula pautado no aproveitamento de 10% da turma. Embora, muitos professores façam isso, ou 

seja, preparam suas aulas pensando nos 10% considerados “bons” esquecendo os 90% 

considerados “ruins”, fortificando as desigualdades dentro da escola, tornando-a um ambiente 

cada vez mais antidemocrático e desnaturando “[...] o próprio sentido do projeto pedagógico” 

(SAVIANI, 2009, p. 69).  

Na presente situação não houve acerto por parte de ninguém. As respostas 
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apresentadas pelos três alunos se mostram válidas pela tentativa, mas fisicamente se apresentam 

tão vazias de sentido como os que não apresentaram resposta nenhuma. De qualquer forma, 

elas são muito importantes, porque oferecem uma ideia de como se apresenta a estrutura 

cognitiva dos alunos para os conceitos em questão, algo que não se pode afirmar com certeza 

sobre os que não responderam. O que se pode é apenas inferir que, se não ofereceram respostas, 

é porque os termos são totalmente novos para eles e não se apresentam como elementos 

significativos. Dessa forma, os subsunçores presentes em suas estruturas cognitivas não são os 

ideais para fazer a ancoragem a ponto de formularem uma resposta. Sendo assim, cabe ao 

professor oferecer um conteúdo n o nível adequado ao que os alunos conseguem compreender 

para que a aprendizagem se dê de forma significativa e não mecânica. 

Se no sétimo questionamento desejava-se apenas que os alunos identificassem o 

tipo de circuito presente na figura, no oitavo questionamento procurava-se identificar se os 

mesmos conseguiriam calcular a resistência equivalente em um circuito em paralelo.  

Para solucionar a questão os mesmos deveriam utilizar a equação 
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𝑅𝑒
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1

𝑅1
 + 

1
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.  

 

Esta equação não foi oferecida no questionário, uma vez que a ideia era identificar 

se os alunos tinham domínio do artifício matemático para calcular o valor do conceito em 

questão. 

Os dados coletados mostraram que nenhum dos alunos conseguiu responder ao 

questionamento. Todos as respostas voltaram em branco. Não houve nem tentativa de resposta. 

Esse dado sozinho não deixa claro a razão de não haver resposta. Pode-se suspeitar 

de alguns elementos. Primeiro pode ser que o aluno não tenha a menor ideia do que seja 

resistência equivalente. Também pode ser que tenha ouvido falar sobre o conceito, mas não 

tenha lembrado da fórmula matemática. É possível também que, mesmo se tivesse lembrado a 

fórmula, não dominasse os passos matemáticos para desenvolvê-la. Essa situação, no entanto, 

parece a menos provável, uma vez que não havia nada escrito nas folhas de nenhum aluno. O 

mais lógico é que a primeira inferência seja a mais correta em virtude dos dados apresentados 

na análise do Gráfico 16. 

Para a oitava questão foi oferecida a fórmula matemática e as definições dos termos 

presentes. Através da utilização da mesma solicitava-se a determinação da ddp no circuito 

oferecido no questionamento sete. No circuito estavam presentes os valores de resistência e 
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corrente elétrica, bastando, portando, fazer a substituição na fórmula e encontrar o valor 

solicitado. Identicamente ao questionamento oito, todas as questões voltaram em branco, 

mostrando que os alunos também detinham deficiências críticas de operacionalização com as 

fórmulas, uma vez que, mesmo esta sendo oferecida eles não conseguiram resolver a questão. 

A identificação destes conhecimentos nos mostrou que muito da ideia inicial do 

trabalho teria que ser remodelada para se poder fazer um trabalho minimamente proveitoso com 

a turma. Como os mesmos mostraram dificuldades críticas de escrita e domínio de elementos 

matemáticos, decidiu-se que o trabalho deveria focar a aquisição e desenvolvimento conceitual, 

deixando qualquer elemento matemático de fora. 

 

5.3 Análise dos resultados dos roteiros de atividades 

 

5.3.1 Fazendo predições e ressignificando respostas 

 

5.3.1.1 Análise de circuitos por meio de predições. 

 

O primeiro encontro com os alunos com o propósito de trabalhar com eles a 

efetividade do conteúdo deu-se apenas na quarta seção didática. Esta primeira atividade, 

presente no apêndice C, teve como objetivo permitir aos alunos fazer predições do 

comportamento das lâmpadas nos circuitos pautado no conhecimento de corrente elétrica e 

diferença de potencial e ressignificar essas predições através de simulações computacionais. 

Para isso, três modelos de circuitos (Figura 19) foram oferecidos em um roteiro de 

atividades para serem, primeiramente analisados e, sem a utilização do software, terem suas 

lâmpadas ordenadas por ordem de brilho pautado apenas nas deduções conceituais dos alunos.  

 

Figura 19 – Circuitos elétricos utilizados no roteiro de atividades 1. 

 

 

 

 

 

 

 

   Circuito 1        Circuito 2       Circuito 3 
Fonte: Shaffer e McDermott, apud Dorneles, Araújo e Veit, (2006) 

 

Em um segundo momento os mesmos circuitos iriam ser reconstruídos no 

simulador PhET para ressignificar os resultados apresentados na atividade inicial, ou seja, os 
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alunos iriam verificar se suas respostas iniciais condiziam com os resultados visualizados no 

software. 

Para que a atividade se desenvolvesse a turma foi dividida em trios, de forma que 

pudesse haver um trabalho colaborativo. O plano foi desenvolvido de forma a propiciar troca 

de ideias e construção de saberes, aproveitando os conhecimentos de cada um. Tendo em vista 

isso, a atividade demandou todo o tempo da aula, equivalente a uma hora e quarenta minutos, 

pois envolveu discussões e elaboração de respostas. Isso, no entanto, não se apresentou de 

forma fácil em virtude da dificuldade conceitual apresentada pelos alunos e também da 

dificuldade de construção textual. 

Nessa atividade inicial não foi exigido dos alunos nenhuma definição conceitual de 

grandezas envolvidas. O que se desejava era apenas que, observando a disposição das lâmpadas 

presentes nos circuitos eles pudessem ordená-las por ordem de brilho e explicar o raciocínio 

utilizado para a obtenção da resposta, como explicitado anteriormente. A atividade foi 

desenvolvida em trios, para que houvesse uma discussão colaborativa entre eles. 

Na primeira parte da atividade foi exigido que respondessem as questões apenas 

pautado no que poderiam deduzir da disposição do desenho. Os alunos, com o roteiro de 

atividades em mãos, tiveram que, analisando os circuitos acima, ordenar as lâmpadas por ordem 

de brilho. Para isso, discutindo colaborativamente entre eles, fizeram suas predições e 

compuseram suas respostas, pautados na análise do comportamento conceitual de corrente 

elétrica, diferença de potencial e resistência equivalente. Na segunda parte da atividade, os 

alunos tiveram que construir os circuitos no software e verificar se as respostas dadas 

anteriormente estavam de acordo com o que o software mostrava. Em caso negativo, eles 

tinham que refazer suas respostas, agora dispondo de um recurso imagético auxiliador. 

Estes mesmos circuitos foram citados por Costa (2013), Dorneles, Araújo e Veit 

(2006), Ribeiro et al., (2008) e Ribeiro e Valente (2015) em trabalhos diferenciados que exigiam 

um grau de análise bem mais complexa da equipe pesquisada em virtude do nível do grupo 

pesquisado. No caso aqui presente, buscou-se uma análise bem mais básica dos alunos, em 

virtude do nível de conhecimento apresentado por eles. Mesmo assim, alguns resultados citados 

da compilação literária feita por esses autores são condizentes com os apresentados pelos nossos 

alunos. 

Foram aplicadas atividades com a utilização de um roteiro impresso. Organizando 

os alunos em trios, foi solicitado aos mesmos que, colaborativamente, ordenassem as lâmpadas 

por ordem de luminosidade tal qual fizeram Shaffer e McDermott em seu estudo citado por 

Dorneles, Araújo e Veit (2006). No estudo supracitado os autores afirmaram que “somente 10% 
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a 15% dos alunos fornecem a resposta correta: L1 = L5 = L4 >L2 = L3”. 

No caso dos alunos aqui pesquisados, exatamente 10% acertaram a resposta 

também. O diferencial aqui foi que, mesmo apresentando uma solução correta, eles não 

souberam formular uma resposta conceitualmente correta que explicasse a razão da conclusão 

tirada. Estes alunos, para chegar à resposta, utilizaram um raciocínio que leva em consideração 

apenas o gerador de ddp, no caso a bateria. Em momento nenhum eles se referiram à resistência 

equivalente, à corrente ou à tensão, apenas ao gerador. 

Isso comprova o que Pozo e Gómez Crespo (2009, p. 222) afirmam. Segundo os 

autores “Se considerarmos uma lâmpada conectada a uma pilha, que acende e nos ilumina, 

teríamos um exemplo familiar para a maioria das pessoas, mas não tão simples de explicar do 

ponto de vista físico para muitas delas”. 

Após a realização da atividade, os roteiros de atividades elaborados pelos trios de 

alunos foram recolhidos para compilação dos resultados. Foi feita uma verificação simples das 

respostas apresentadas pelos alunos e estas foram analisadas de acordo com o que eles 

informaram em suas respostas. 

Muitos alunos predisseram que L1 é a lâmpada que apresenta a maior intensidade 

de brilho dos três circuitos. Segundo eles, isto ocorre porque no circuito 1 tem-se um gerador 

para apenas uma lâmpada, enquanto que os demais circuitos apresentam duas lâmpadas para o 

mesmo gerador. Para esses alunos a única coisa que interfere na intensidade do brilho das 

lâmpadas é a relação quantitativa entre geradores e lâmpadas. Se tivermos mais geradores para 

mais lâmpadas, independente do tipo de circuito, elas brilharão mais intensamente. Essa 

dedução foi tirada a partir de debates posteriores para ressignificação dos conteúdos, onde eles 

tiveram a oportunidade de explicar seus raciocínios. 

Em virtude desse raciocínio alguns alunos afirmaram que o brilho de L2, L3, L4 e L5 

eram iguais entre si, apesar de L2 e L3 estarem ligadas em série e L4 e L5 em paralelo, 

desconsiderando o comportamento das grandezas físicas nos diferentes tipos de circuitos. 

Segundo eles, o que contou para chegarem a essa conclusão foi apenas o fato de, tanto no 

circuito 1 quanto no Circuito 2 existir um gerador para duas lâmpadas. Não considerando, 

portanto, o formato dos circuitos, fator essencial para o comportamento das grandezas físicas. 

Nenhum dos alunos conseguiu explicar porque L1 apresenta um brilho idêntico ao 

brilho de L4 e L5. Isso mostra que não dominam o conceito de resistência equivalente. Para eles 

o tipo de circuito não interfere na intensidade do brilho das lâmpadas. Isso mostra também que 

não compreendem o comportamento da corrente elétrica, ddp e de resistência equivalente 

dentro de um circuito simples.  
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5.3.1.2 Reconstrução de respostas através de manipulação do software. 

 

Nesse segundo momento da atividade, foi solicitado aos alunos reconstruírem os 

circuitos anteriores no software circuit construction, do PhET (phet.colorado.edu), para, através 

da observação do comportamento dos mesmos reelaborarem suas respostas reconstruindo 

conceitos, agora com o apoio imagético proporcionado pelo modelador. 

Duas situações foram facilmente observadas nessa atividade. A primeira foi o nível 

de interação dos alunos com o trabalho. Nas atividades de sala de aula, quando convidados a 

participar da aula, seja através de manifestação de opiniões, seja por meio de realização de 

atividades teóricas de física, o nível de participação da turma ficou muito aquém do desejado. 

Nessa atividade, observou-se totalmente o contrário. O nível de interatividade da turma foi 

satisfatório. Todos os alunos procuraram interagir de alguma forma com o trabalho, 

percebendo-se que a utilização do software como ferramenta de aprendizagem proporcionou 

uma melhor dinamização das atividades, aumentando não só a participação individual, mas 

também as interações coletivas, mostrando a motivação que o computador exerce sobre quem 

o utiliza, notadamente as crianças e jovens (RIBEIRO et. al., 2008). 

Alunos que comumente se mostravam apáticos na rotina de sala de aula, na 

execução das atividades com o software se mostraram bastante ativos. Não apenas realizando 

as atividades propostas, mas também pedindo orientações quando alguma dúvida surgia. Essa 

constatação é bastante significativa, uma vez que a atividade do aluno é fator essencial no 

processo de construção de saberes. Quando, na sala de aula, o aluno não participa, dificilmente 

os saberes da escola serão construídos em sua estrutura cognitiva. Perceber, portanto, que 

durante a execução das aulas usando os simuladores a participação dos alunos se mostrou 

proativa permite alimentar a crença de que é possível tornar o ensino de ciências mais eficiente. 

Mesmo com essa maior participação evidente, é importante estar atento para a 

observação de Machado (2011, p. 228-229). Segundo o autor “Embora o fascínio pelo 

equipamento possa ser utilizado como elemento motivacional na aprendizagem, uma 

expectativa desproporcional parece fadada à frustração”. 

Esta observação alerta para o fato de não se querer endeusar o computador e o 

software como uma solução miraculosa para os problemas de aprendizagem dos alunos. Se 

estes elementos não estiverem associados a um projeto pedagógico de qualidade, o resultado 

poderá ser tão ineficiente quanto outras práticas menos sofisticadas. Isto porque 

 

De fato, o computador é uma máquina muito limitada do ponto de vista cognitivo; é 

preciso não endeusá-lo. Ele é um troglodita velocista, que realiza tarefas simples 
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muito rapidamente mas é capaz de atrapalhar-se e fracassar em coisas muito estúpidas. 

(MACHADO, 2011, p. 229) 

 

A outra percepção que se teve foi referente à quantidade de respostas corretas na 

ordenação do brilho das lâmpadas. Quando se pediu para os alunos ordenarem as lâmpadas por 

ordem de brilho se utilizando apenas dos circuitos desenhados no papel, o percentual de acerto 

foi de apenas 10%. Já quando foi solicitado dos mesmos alunos que refizessem essa ordenação 

utilizando os recursos oferecidos pelo software esse percentual subiu para mais de 80%. 

O que se apresentou como diferencial aqui foi o fato de os alunos estarem 

visualizando os circuitos em funcionamento, coisa que não foi possível quando estes estavam 

apenas no papel. Isso mostra indícios de que a imagética e a dinamicidade das ferramentas 

pedagógicas favorecem a possibilidade de uma maior e melhor aprendizagem. 

Esse fato em si não é suficiente para resolver os problemas de aprendizagem que os 

alunos apresentaram em seus questionários de identificação de conhecimentos prévios, mas se 

mostra importante por alguns motivos. Primeiro porque despertou o interesse dos alunos em 

participar da atividade, algo que, de acordo com as observações do dia a dia vem sendo muito 

desafiador. Em despertando esse interesse já se tem um dos elementos primordiais para o 

desenvolvimento da aprendizagem, pois aluno que não participa das atividades apresenta menos 

chance de aprender. Em participando e apresentando índices de acertos, sua motivação tende a 

crescer e, consequentemente tende a participar mais. Além disso, 

 

A tecnologia permite ao aprendiz contextualizar a representação, solução e 

visualização interativas de modelos matemáticos, associados a inúmeras situações 

fenomenológicas e dinâmicas do mundo das ciências, e, desta forma, ressignificar a 

teoria a partir da prática e vice-versa. (RIBEIRO; VALENTE, 2015, p. 196) 

 

Aprendizagem e motivação participam de um ciclo vicioso. Segundo Pozo e Gómez 

Crespo (2009, p. 40) “Os alunos não aprendem porque não estão motivados, mas, por sua vez, 

não estão motivados porque não aprendem”. Sendo assim, esse primeiro passo alcançado é 

bastante significativo, pois mostra participação mais intensa e um índice de acerto melhorado. 

Reiteramos que isto não representa a salvação do processo educativo, visto a 

enorme complexidade que envolve o sistema educacional, no entanto, se mostra como um 

pequeno sinal de que a inovação da prática pode proporcionar sinais de um melhor rendimento. 

Mas nunca é demais alerta que o trabalho com softwares de modelagem “[...] não constituem 

uma panaceia para todos males do ensino de física” (ARANTES; MIRANDA; STUDART 

2010, p. 31). 

As dificuldades ficaram aparentes quando na questão quatro do questionário foi 
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solicitado aos alunos que reconstruíssem a resposta da questão dois, agora pautados na resposta 

oferecida por eles na questão três. Observou-se que apesar do índice de acertos ter sido muito 

alto na questão três, eles continuaram sem saber como explicar a razão conceitual da intensidade 

do brilho das lâmpadas. Poucos alunos ousaram responder e os que tentaram reformular suas 

questões não conseguiram construir respostas conceituais plausíveis. 

Apesar disso, o software circuit construction, do PhET, permitiu que fossem feitas 

algumas observações que dificilmente fariam sem a utilização da simulação. Alguns alunos 

perceberam que a corrente se comporta de forma diferente nos diferentes tipos de circuitos: 

série e paralelo. Apesar de não saberem explicar o porquê, essa percepção se mostra importante, 

pois faz com que o aluno comece a perceber visualmente que a mudança do circuito interfere 

no comportamento da corrente elétrica. Essa percepção tende a ir se agregando à sua estrutura 

cognitiva, atuando como subsunçor para, no futuro, possibilitar a ampliação da compreensão 

conceitual. 

Parece muito pouco, mas  

 

Essas análises causais lineares vão se tornando mais complexas à medida que são 

incorporados mais fatores causais, passando de uma causalidade simples, de um único 

fator ou agente, para uma causalidade múltipla, em que a ação de várias causas se 

soma [...] (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009, p. 115-116) 

 

Pelo observado até então, a estrutura cognitiva dos alunos, no que se refere à 

compreensão de circuitos simples e seus conceitos principais ainda se mostra muito deficitária, 

pois apesar de os mesmos terem conseguido apresentar progresso nas soluções das respostas, 

não conseguiram explicar conceitualmente essas respostas. Isso mostra que estes elementos 

ainda não se fizeram significativos para os mesmos, e, portanto, “[...] Seria necessário que 

houvesse uma mudança nas estruturas conceituais para que essas relações aditivas 

unidirecionais, centradas na mudança, sejam transformadas em sistema de interação” (POZO; 

GÓMEZ CRESPO, 2009, p. 115-116). 

Embora, através da imagética eles tenham conseguido identificar o comportamento 

das lâmpadas nos circuitos, para uma aprendizagem significativa isto ainda não é suficiente, 

uma vez que não conseguiram explicar a razão disso. O propósito do trabalho aqui é mostrar 

que, a utilização do software pode mostrar caminhos que consigam potencializar essa 

significância, ou seja, deseja-se mostrar possibilidades de sucesso para a construção de uma 

aprendizagem sólida em física. É imperativo ter consciência de que o espaço de tempo utilizado 

neste trabalho não foi suficiente para reverter muitos processos deturpados pelos quais os alunos 

passaram. O intento, no entanto, é mostrar que a dinâmica aqui utilizada aponte caminhos que 
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propiciem o intento desse fim. Os dois primeiros passos apontam nessa direção. Os alunos se 

mostraram mais participativos e melhoram suas respostas, embora ainda apresentem uma série 

de dificuldades. 

 

5.3.2 Trabalhando com circuitos em série 

 

Na continuidade das atividades de pesquisa, foi utilizado um roteiro de atividades 

com abordagem exclusiva sobre circuitos em série. O objetivo era compreender o 

comportamento das grandezas físicas corrente elétrica, resistência elétrica e diferença de 

potencial dentro dessa categoria de circuitos.  

Geralmente, nas aulas relacionadas aos conteúdos de física e por extensão nas aulas 

de circuitos elétricos, se vê uma aula expositiva sobre o conteúdo e em seguida passa-se a uma 

sequência de atividades. O professor apresenta algumas fórmulas matemáticas e pede para que 

os alunos calculem o valor dos conceitos. Essa prática tem se demonstrado cada vez mais 

arcaica para a nossa realidade. 

 

O desenvolvimento científico e tecnológico acelerado impõe à escola um novo 

posicionamento de vivência e convivência com os conhecimentos capaz de 

acompanhar sua produção acelerada. A apropriação de conhecimentos científicos se 

efetiva por práticas experimentais, com contextualização que relacione os 

conhecimentos com a vida, em oposição a metodologias pouco ou nada ativas e sem 

significado para os estudantes. Estas metodologias estabelecem relação expositiva e 

transmissivista que não coloca os estudantes em situação de vida real, de fazer, de 

elaborar. Por outro lado, tecnologias da informação e comunicação modificaram e 

continuam modificando o comportamento das pessoas e essas mudanças devem ser 

incorporadas e processadas pela escola para evitar uma nova forma de exclusão, a 

digital (BRASIL, 2013, p. 167). 

 

Nessa atividade, procurou-se partir de uma outra abordagem. Foi entregue um 

roteiro de atividades que oferecia os passos para a construção do circuito. Após este estar 

construído, foi solicitado aos alunos realizar as medições de ddp e de corrente elétrica dos 

principais elementos do circuito, no caso, as três lâmpadas e a bateria, e preencher duas tabelas 

de dados. Tendo realizado essa atividade foi oferecido aos mesmos alguns questionamentos que 

objetivavam fazer com que eles mesmos construíssem suas respostas com base no que viam 

ocorrer no circuito por meio do software. 

Durante essa fase de atividade o professor pesquisador em momento nenhum 

ofereceu respostas prontas. Os alunos as foram construindo com base em suas observações e 

por meio de sua interatividade com o software e com os demais colegas. 

Como no roteiro de atividades anterior o que mais se destaca nessa atividade é o 
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nível de participação dos alunos. Como citado anteriormente, esse é um dos maiores desafios 

enfrentados pelos professores da escola, não apenas de física, mas de todas as disciplinas. Não 

ter que contar com essa dificuldade já se mostra como um avanço primordial na busca por um 

melhor aprendizado. 

Com os alunos participando, o processo de interatividade entre eles também se 

mostrou melhor. Isso gerou outra situação positiva: passaram a surgir mais dúvidas, mais 

questionamentos. Elementos essenciais no desencadeamento de aprendizagem significativa. 

 

Figura 20 – Aprendizagem colaborativa: Alunos construindo circuitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Paulo Roberto Freitas (Foto) 

 

Nesse roteiro, os dois questionamentos iniciais estavam interligados. Os alunos 

tiveram que preencher uma tabela com as medidas de ddp presentes no circuito. A partir dessas 

medidas tiveram que elaborar respostas sobre suas observações e conclusões. 

O que foi observado é que todos os alunos conseguiram observar com precisão que 

houve uma divisão igualitária da tensão da bateria entre as três lâmpadas e que a soma destas 

equivalia à tensão presente na bateria. Essa observação prática facilita a compreensão 

conceitual do comportamento da tensão dentro de um circuito em série. Através dela, a 

matematização da medida também se torna melhor compreensível. 

Possibilitar ao aluno visualizar esse comportamento na prática, antes de qualquer 

formulação matemática vai oferecendo os elementos necessários para enriquecer sua estrutura 

cognitiva. Essa ação abre o caminho para uma melhor compreensão da sistematização 

matemática por meio das equações. Ver o comportamento da ddp através das medições facilita 

a compreensão do raciocínio lógico matemático quando este for introduzido com a 
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sistematização do conceito através da equação  

 

UT = U1 + U2 + U3 + .... + Un. 

 

A imagética proporciona essa ampliação das quantidades de observações e gera uma 

vantagem sobre os recursos estáticos dos esquemas apresentados na lousa ou nos livros. 

 

No caso de programas destinados à visualização de figuras representativas de 

conceitos, em que as tais figuras sejam dotadas de movimento, não se trata mais da 

representação por um único ponto de vista como nas perspectivas estáticas, tais como 

aquelas que se encontram nas páginas do livro. A variabilidade dos ângulos e a 

inclusão do movimento permitem uma mudança radical do processo de representação 

(PAIS, 2008, p. 153). 

 

Um cuidado que se deve ter ao se trabalhar com simulações é se realmente o aluno 

compreendeu os conceitos básicos que orientam a simulação. Wieman apud Arantes, Miranda 

e Studart (2010, p. 31) afirma que “Uma boa simulação pode levar a uma aprendizagem muito 

rápida e muito efetiva de assuntos difíceis. Contudo se existe algo numa simulação que o aluno 

interpreta diferentemente do que se pretendeu, eles podem aprender a ideia errada”. Essa ideia 

é ratificada por Pozo e Gómez Crespo (2009, p. 94). Segundo os autores “Apresentações 

deformadas ou simplificadas de certos conceitos levam a uma compreensão errônea, desviada, 

por parte dos alunos, que não fazem mais do que refletir a informação ou interpretação 

recebida”. 

Esse alerta é muito importante pois mostra que o software não é autossuficiente e 

não dispensa a presença do professor. Ele facilita a prática docente, mas não oferece todas as 

condições de orientação conceitual aos aprendentes. Esse papel cabe ao professor. 

Essa atividade mostra exatamente isso. Apesar de os alunos irem evoluindo na 

compreensão do trabalho, dificuldades vão surgindo constantemente, mostrando que há 

incompreensões muito sérias em sua estrutura cognitiva. Se essas incompreensões forem 

relevadas, o aluno assimilará o conteúdo de forma completamente equivoca e o trabalho fica 

comprometido. Essas dificuldades precisam ser diagnosticadas e retrabalhadas, para que o 

processo de aprendizagem e construção do conhecimento se dê com qualidade. 

Nessa atividade, quando foi perguntado aos alunos quais as principais conclusões 

que eles observaram da atividade de medição, foram obtidas respostas que, se não forem 

retrabalhadas conceitualmente gerará uma compreensão totalmente incorreta. Por exemplo, 

alguns alunos afirmaram que a principal conclusão a que chegaram foi “que a potência da 

bateria ficou dividida entre as três lâmpadas” (Grupo 1). A resposta mostra uma clara confusão 
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conceitual. Apesar de os alunos estarem realizando medições de ddp, não conseguem fazer a 

compreensão correta do conceito da grandeza medida, confundindo não somente os conceitos, 

mas as palavras. Essa dificuldade não é de fácil resolução, uma vez que demonstram dificuldade 

vocabular, ou seja, o fato de terem vocabulário limitado também influi na formulação das 

respostas e na apropriação do significado dos conceitos. 

Em seu artigo, Dorneles, Araújo e Veit (2006, p. 490) apontam que em sua revisão 

de literatura uma das dificuldades encontradas com relação ao conceito de diferença de 

potencial foi o fato de os alunos considerarem “[...]uma bateria como uma fonte de corrente 

elétrica constante e não como uma fonte de diferença de potencial constante [...]”. Essa mesma 

dificuldade ocorreu com os alunos participantes desta pesquisa. Isso pode ser demonstrado em 

uma das respostas dadas por um dos grupos. Ao observar as medições de ddp eles afirmaram 

concluir que “A bateria é responsável pela corrente elétrica que passa para cada uma das 

lâmpadas” (Grupo 2). 

O exposto acima mostra que o domínio de um artificio matemático 

pedagogicamente não é condição suficiente para maturar uma compreensão conceitual de um 

tema tratado. Fórmulas são elementos memorísticos que podem ser utilizados sem que se 

compreenda realmente o que se está medindo, ou seja, os dados são importantes, mas desde que 

se avance para a exploração do conceito, pois “[...] se os dados ajudam a adquirir conceitos, 

estes, por sua vez, são a forma mais eficaz de reter dados” (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009, 

p. 82). 

 

[...] ensinar os conhecimentos científicos como dados, como fato sem significado para 

o aluno, axiomas ou princípios não entendidos nem discutidos, transforma a 

aprendizagem da ciência em uma questão de fé, e os alunos em crentes ou, mais 

frequentemente, em apóstatas, condenados ao inferno da reprovação; isso quando não 

ficam no limbo da falta de compreensão. (CLAXTON, citado por POZO; GÓMEZ 

CRESPO, 2009, p. 82). 

 

O terceiro e o quarto questionamentos também seguiram o mesmo roteiro, ou seja, 

uma interação prática com o software e a construção de uma resposta a partir dessa interação. 

Foi solicitado aos alunos aumentarem o valor da tensão para 100V. O objetivo da 

atividade era verificar se eles conseguiam identificar a relação de proporcionalidade que existe 

entre a tensão, a intensidade da corrente e a consequente intensidade do brilho das lâmpadas. 

Observacionalmente, a grande maioria dos alunos, mais precisamente vinte e quatro 

dos trinta conseguiram descrever que ao aumentar a tensão do gerador houve um aumento na 

corrente elétrica e uma maior intensidade no brilho das lâmpadas. Essa última característica foi 

percebida por todos, pois é muito evidente. 
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Figura 21 – Alunos colaborativamente elaborando respostas a partir da manipulação do software circuit 

construction (PhET). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Paulo Roberto Freitas (Foto) 

 

Dificuldades, no entanto, são percebidas nessas observações. Uma dificuldade 

inerente ao próprio software que, por conta de sua própria configuração pode suscitar uma 

compreensão inadequada de corrente elétrica caso o professor não esteja atento. Isto porque 

nem sempre o software consegue reproduzir fidedignamente a realidade e proporcionar uma 

abstração para que o aluno consiga gerar uma ideia aproximada de como seria a visualização 

do fenômeno. Considerando que não se consegue visualizar na prática a corrente elétrica através 

da movimentação dos elétrons, a demonstração oferecida pelo software pode induzir a uma 

compreensão errada pelo aluno. Nesses momentos a intervenção do professor é essencial para 

auxiliar o aluno em seu processo de construção do conhecimento. 

 

Portanto, por si só a simulação ou modelagem não cria a melhor situação de 

aprendizado. Para que a aprendizagem ocorra, é necessário criar condições para que 

o aprendiz se envolva com o fenômeno e essa experiência seja complementada com 

elaboração de hipóteses, leituras, discussões e uso do computador para validar essa 

compreensão do fenômeno. Nesse caso o professor tem o papel de auxiliar o aprendiz 

a não formar uma visão destorcida a respeito do mundo (que o mundo real pode ser 

sempre simplificado e controlado da mesma maneira que nos programas de 

simulação) e criar condições para o aprendiz fazer a transição entre a simulação e o 

fenômeno no mundo real. Esta transição não ocorre automaticamente e, portanto, deve 

ser trabalhada (VALENTE, 1999, p. 96). 
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Formulações conceituais equivocadas podem ser identificadas nas respostas de dois 

grupos de alunos que são mostradas no quadro abaixo. 

 

Quadro 07 – Respostas elaboradas pelos alunos sobre a relação entre tensão e corrente elétrica. 

GRUPO 2 
Com o aumento da tensão da bateria a corrente elétrica ficou mais 

rápida. 

GRUPO 3 As lâmpadas ficaram mais fortes e a corrente elétrica ficou mais rápida. 
Fonte: Dados coletados in loco pelo pesquisador. (Grifo nosso) 

 

Machado (2013, p. 35-36) define corrente elétrica como sendo “[...] a ‘vazão’ de 

cargas por unidade de tempo, isto é, a taxa de variação da quantidade de cargas em relação ao 

tempo, [...]”. Matematicamente representado pela equação 

 

i = 
𝑑𝑄

𝑑𝑡
.  

 

As respostas oferecidas pelos alunos no quadro acima mostram um descompasso 

com a definição física de corrente. Ao introduzir a palavra “rápida” eles não conseguem 

perceber o real conceito de intensidade de corrente supracitado. Essa dificuldade pode ser 

atribuída à configuração do próprio software. 

Quando, no simulador, o aluno perpetra um aumento na tensão do gerador, a 

imagem que ele passa a visualizar são as bolinhas azuis, que representam os elétrons, se 

movimentando mais rapidamente. Essa configuração induz o aluno a abstrair que a corrente 

elétrica são os próprios elétrons que se movimentam no software, sem fazer nenhuma conexão 

com o tempo. Se não houver a intermediação do professor, a ferramenta que deveria auxiliar na 

aprendizagem passa a contribuir para um desenvolvimento conceitual errôneo. Situações como 

estas não são incomuns e se não forem diagnosticadas e redirecionadas, formam elementos 

deturpadores da aprendizagem, contribuindo para a má formação de conceitos na estrutura 

cognitiva do aluno. 

 

Figura 22 – Recorte de um circuito resistivo contendo uma lâmpada, elaborado por alunos no 

software circuit construction do PHET. 

 

 

 

 

 

Fonte: phet.colorado.edu 
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O passo seguinte da atividade direcionou os alunos para trabalhar o conceito de 

resistência elétrica. Foi solicitado aos mesmos que no circuito construído aumentassem a 

resistência de L1 para 50Ω. A alteração deixou o circuito com a aparência abaixo. 

 

Figura 23 – Aparência de circuito resistivo em série, elaborado no software circuit construction do PhET após 

alteração da resistência de L1.feita pelos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: phet.colorado.edu 

 

O objetivo da atividade era levar o aluno a perceber a relação existente entre tensão, 

corrente e resistência elétrica em um circuito em série. Percebe-se que ao aumentar o valor da 

resistência em L1 a lâmpada automaticamente passa a apresentar um brilho mais intenso que as 

demais. Pautando nessa percepção, como os mesmos explicariam o fenômeno? 

Ao se olhar para o circuito percebe-se de imediato que L1 passa a apresentar um 

brilho mais intenso que as demais lâmpadas. Quanto a isso os alunos não mostraram dificuldade 

nenhuma, visto os recursos imagéticos da ferramenta serem bastante claros. O que não ficou 

claro para eles foi a razão dessa intensidade no brilho dessa lâmpada em específico. Isto é 

perceptível nas conclusões tiradas. 

Nenhum dos grupos conseguiu inferir que o aumento do brilho da lâmpada está 

associado ao aumento da tensão específica na própria lâmpada, uma vez que há divisão de 

tensão no circuito e que esta tensão é diretamente proporcional à resistência elétrica. Como não 

há mudança no valor da corrente elétrica, a alteração no brilho da lâmpada só pode resultar de 

um aumento na tensão da própria. 

As respostas, no entanto, não contemplaram essa compreensão. Mostrando que 

mesmo sendo o material potencialmente significativo, a intermediação do professor figura 

como elemento essencial para a qualidade da aprendizagem, pois a relação entre a percepção e 
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a compreensão conceitual não é tão simples assim. Essa constatação, no entanto, não demonstra 

fracasso. Pelo contrário, mostra que o processo de mudança conceitual não é rápido e que a 

utilização dos simuladores não representa uma fórmula mágica para a solução dos problemas. 

Além do mais essa aquisição conceitual não se dá de forma rápida. É preciso 

considerar que os alunos vinham, durante toda a sua vida escolar, trabalhando com conteúdos 

sob uma outra perspectiva conceitual. Portanto, essa transformação não pode ocorrer em um 

passe de mágica, é preciso maturação. Moreira e Masini (2007, p. 38) afirmam que “Na vida 

real, a formação de conceitos é um processo mais longo e menos ordenado, que resulta da 

exposição a muitos diferentes tamanhos, formas, tipos, etc. do objeto”. Sendo assim, mesmo os 

alunos não apresentando as respostas esperadas, considera-se que estes estejam dentro de um 

processo normal de evolução, visto terem que se adequar a toda uma ressignificação de 

conteúdos. 

 

Ausubel chama a atenção para o fato de que os princípios de assimilação de conceitos 

que são relevantes para a aprendizagem escolar são essencialmente os mesmos 

princípios da aprendizagem verbal significativa. Aprender um novo conceito depende 

de propriedades existentes na estrutura cognitiva, do nível de desenvolvimento do 

aprendiz de sua habilidade intelectual, bem como da natureza do conceito em si e do 

modo como é apresentado. (MOREIRA; MASINI, 2007, p. 39) 

 

O passo seguinte da atividade direcionava o aluno para o comportamento da 

corrente elétrica em um circuito em série. Embora o circuito mostre apenas um ramal de ligação, 

a falta de clareza sobre o que é corrente elétrica pode dificultar a compreensão de como esta se 

comporta nesse tipo de circuito. A proposta da atividade era permitir aos alunos medir os valores 

da corrente em todos os elementos presentes no circuito para, a partir dessa visualização 

elaborarem suas conclusões sobre o comportamento desta grandeza. 

Esta atividade era a mais simples de todas e visava apenas que os alunos 

comprovassem, com o uso do amperímetro presente no software, que em um circuito em série, 

sendo os elementos ideais, a corrente tende a apresentar valor único, pois o circuito é composto 

por apenas por um ramal. 

 

5.3.3 Trabalhando com circuitos em paralelo 

 

Esse último questionário reportava os alunos para trabalhar com circuitos ligados 

em paralelo. A atividade objetivava permitir a observação e compreensão do comportamento 

das grandezas corrente elétrica, resistência elétrica e tensão quando o circuito apresentava essa 

nova configuração, bem como fazer um paralelo desse comportamento com o apresentado 
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quando o arranjo estivesse disposto em série. 

Para a realização da atividade foi proposto aos alunos construírem um circuito 

composto por três lâmpadas idênticas interligadas paralelamente, conectadas a uma bateria de 

9V. Após a construção do circuito foi solicitado aos mesmos realizarem a medição da tensão 

em todos os componentes do circuito para posterior análise e elaboração de conclusões. 

Quando solicitado dos mesmos quais as observações que eles poderiam enumerar 

das medições realizadas, não houve dificuldade em perceber que a tensão apresentava um valor 

idêntico para todos os elementos. Houve apenas uma discrepância, mas por conta do próprio 

software que em alguns computadores apresentaram um valor diferenciado entre as lâmpadas, 

variando em 0,1V. Essa situação foi mencionada pelos alunos, mas o professor-pesquisador fez 

a referida ressalva para que a compreensão não fosse afetada em virtude de um problema técnico 

apresentado pelo mau funcionamento de uma máquina. Dessa forma, foi considerado por esses 

grupos o resultado medido por seus colegas nas demais máquinas. 

 

Figura 24 – Circuito resistivo em paralelo criado pelos alunos, no software circuit construction do 

Phet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: phet.colorado.edu 

 

Ao fazerem a análise dessas medições apenas dois grupos dos dez constituídos 

enumeraram a diferença no comportamento da tensão nos dois tipos de circuitos. Em suas 

anotações eles relataram o que está exposto no quadro abaixo. 

 

Quadro 08 – Anotações dos Grupos 2 e 4 sobre comportamento da tensão em circuitos em série e paralelo.  

GRUPO 2 

“Quando o circuito é em série a soma das lâmpadas é igual o valor da 

bateria, mas quando o circuito é paralelo a tensão das lâmpadas e da 

bateria é a mesma”. 

GRUPO 4 

“Observa-se que o circuito em série é diferente do paralelo no valor da 

soma. No circuito em série a contagem da bateria é igual a soma de todas 

as lâmpadas, e no paralelo não é”. 
Fonte: Dados coletados in loco pelo pesquisador. 
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O que se destaca é que essas percepções foram elaboradas por eles com base em 

suas próprias observações. Verifica-se que a construção textual não segue nem os padrões 

corretos da língua e muito menos uma definição física correta. No entanto, o fato de 

conseguirem transmitir percepções que, a seu modo, apresentam ideias chaves que diferenciam 

os circuitos, mostra avanços na construção dos conhecimentos. 

Segundo Moreira e Masini (2007, p. 43) para que haja uma assimilação de conceitos 

por parte do aprendiz 

 

A principal alternativa [...] é descobrir os atributos criteriais dos conceitos por si, 

usando as necessárias operações de conceitualização, de abstração, de diferenciação, 

de formulação e testagem de hipóteses e generalização. Ao fazer isso, ele está 

obviamente limitado aos tipos mais simples de conceitos primários, cujos referentes 

são objetos ou eventos perceptíveis e familiares, [...] 

 

Essas ideias conceituais primárias precisam ser aproveitadas como subsunçores 

para os avanços conceituais de que se busca dentro do processo de ensino. Embora se perceba 

que a grande maioria dos alunos não relataram a percepção mostrada no Quadro 8, a mediação 

do professor pode possibilitar essa aquisição conceitual.  

A grande maioria dos alunos só relatou o que estava explícito no software, ou seja, 

a igualdade de valores da tensão em todos os elementos presentes no circuito. Mesmo assim, 

essa percepção foi considerada um avanço, pois a mesma poderá, quando integrada à estrutura 

cognitiva do aluno, transformar-se em subsunçor para a compreensão das informações mais 

complexas que irão completar a compreensão conjuntural do conteúdo por meio da 

reconciliação integrativa. 

Na sequência da atividade foi solicitado aos mesmos aumentarem a tensão da 

bateria para 30V. A ideia era a mesma que norteou o trabalho quando se estava utilizando o 

circuito em série, ou seja, observar as mudanças ocorridas no circuito com a alteração de uma 

das variáveis. O diferencial desta atividade é que como os mesmos já haviam tido contato com 

o comportamento da grandeza no circuito em série, então já tinham elementos para realizar as 

conexões com o circuito em paralelo e inferir as diferenças conceituais através dos recursos 

gráficos apresentados pelo software. 

No modelo criado, a alteração da tensão para 30V deixa duas características bem 

perceptíveis. A primeira é o aumento na intensidade do brilho das lâmpadas, como pode ser 

verificado na Figura 25. Essa característica foi citada por todos os grupos. O segundo elemento 

bem perceptível é o aumento na velocidade dos “elétrons” antes e após os nós que caracterizam 

a divisão e a junção da malha do circuito. Essa representação, se observada, favorecia a 

compreensão do comportamento da corrente antes e após a separação nos nós, induzindo-os a 



114 

entender que antes há uma divisão da intensidade da corrente e após o outro nó a corrente se 

reunifica e volta a apresentar o valor inicial. Essa igualdade de valores pode ser inferida no 

visual pela velocidade que os “elétrons” apresentam, mas também pode ser medida. Essa 

observação, no entanto, só foi citada por três dos dez grupos. 

 

Figura 25 – Circuito resistivo em paralelo com ddp de 30V criado pelos alunos, no software circuit 

construction do Phet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: phet.colorado.edu 

 

Apesar das observações, na construção das respostas um problema que volta a 

ocorrer é o uso indiscriminado da linguagem. Como eles não dominam as definições conceituais 

corretamente, então se utilizam de termos que fazem parte do seu vocabulário e vão tentando 

explicar o que entenderam por meio dessa linguagem que foge ao rigor físico. Dorneles, Araújo 

e Veit (2006, p. 491) se referem a essa dificuldade. Os autores afirmam que “Os significados 

associados pelos alunos a um conceito formal da física são frequentemente muito diferentes 

daqueles que um físico atribui a esse mesmo conceito”. Essa dificuldade pode ser exemplificada 

na explicação de uma das equipes para as mudanças visualizadas no software. Segundo eles o 

aumento no valor da tensão fez com que “[...] as lâmpadas ficassem mais claras e aumentasse 

a aceleração do circuito”. 

Essas situações não se apresentam como fenômenos raros dentro das aulas de física 

e tendem a piorar se o professor não estiver consciente delas. Segundo os autores supracitados 

“Os equívocos em aulas de Física, portanto, são comuns, e mais frequentes se o professor não 

estiver ciente destas diferenças entre o seu contexto e o contexto dos alunos para falar sobre 

fenômenos elétricos”. Utilizar os recursos proporcionados pelo software, portanto, auxilia para 

minimizar esse problema. A configuração apresentada proporciona a visualização dos 
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fenômenos e permite a manipulação dos objetos a serem explorados. Estes elementos 

contribuem para que o aluno se relacione com o conteúdo por caminhos diversos. 

Uma outra dificuldade que se apresenta é a própria relação do aluno com a língua 

portuguesa. Esse fator não pode ser relevado, pois se o aluno não domina com qualidade os 

processos de leitura e escrita, tende a ter um vocabulário mais limitado. Essa dificuldade 

apresentará um contributo perceptível na formulação de suas respostas. Ao professor, resta ir 

sedimentando os novos conceitos no dia a dia da sala de aula, diferenciando-os e fazendo uso 

de suas definições rotineiramente como forma de enriquecer o vocabulário dos alunos. Somente 

o contato constante com essas definições é que permitirá a apropriação do conceito. 

Mas não se pode desconsiderar a linguagem com que os alunos enumeram suas 

percepções. É muito importante o papel da mesma dentro do processo de aquisição de conceitos. 

Moreira e Masini (2007, p. 39) destacam três pontos cruciais nessa relação. 

 

1º) a linguagem, devido à contribuição crucial da força representacional dos símbolos 

e dos aspectos refinadores da verbalização, no processo de conceitualização, 

influencia e reflete o nível do funcionamento cognitivo; 

2º) o próprio processo de assimilação de conceitos pela definição e contexto seria 

inconcebível sem a linguagem; 

3º) a linguagem assegura a assegurar certa uniformidade cultural no conteúdo 

genérico dos conceitos, facilitando, assim, a comunicação cognitiva interpessoal. 

 

Essa dificuldade, já abordada em páginas anteriores, representa um problema 

extremamente sério juto aos alunos pesquisados. Não será abordado aqui em profundidade, mas 

as dificuldades de leitura e escrita apresentadas pelos alunos representam um obstáculo muito 

árduo de ser superado, prejudicando, portanto, muitas das pretensões de mudança conceitual 

que venham a ser pretendidas por uma mudança didática no ensino de ciências. 

O passo seguinte foi dado no sentido de verificar se os alunos tinham conseguido 

inferir, por meio das observações feitas, alguma relação entre a ddp e a corrente elétrica. Esse 

questionamento objetivava leva-los a perceber que é a ddp a responsável pela corrente e não o 

contrário. Esperar uma resposta conceitualmente correta ou bem elaborada de acordo com as 

normas cultas da língua já se demonstrou ser inviável devido às dificuldades citadas 

anteriormente. Esperava-se que os alunos pudessem criar alguma relação que, dentro das 

capacidades discursivas deles, se pudesse observar um princípio de compreensão da ideia base. 

Nem todos foram capazes de relatar essa relação com um mínimo de precisão, mas houveram 

grupos que conseguiram elaborar boas respostas. O Grupo 1, por exemplo afirmou “que 

corrente elétrica aumenta de acordo com o potencial da bateria” (Grifo nosso). Considerando 

o nível apresentado, pode-se considerar essa resposta como um ponto de partida interessante 

para a ressignificação do conceito. Ainda há confusão entre os termos e isso precisa ser 
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considerado pelo professor. Mas já se percebe o início de uma compreensão da relação entre as 

grandezas envolvidas. Os alunos, no entanto, ainda confundem o sentido das palavras ao 

utilizarem “potencial” com o sentido de “diferença de potencial”. Segundo Pozo e Gómez 

Crespo (2009, p. 227) essa confusão ocorre porque o “[...] o conceito de potencial não é fácil, 

de fato é bastante obscuro, [...]”. 

Apesar do avanço apresentado, o professor não pode se conformar e precisa 

continuar trabalhando para aprofundar mais o domínio conceitual por parte do aluno e assim 

enriquecer qualitativamente sua estrutura cognitiva. Segundo Lemov (2011, p. 53, grifo do 

autor) 

 

A função do professor é estabelecer um padrão de exatidão nunca inferior a 100%. Há 

uma alta probabilidade de que o aluno pare de tentar quando ouve a palavra certo (ou 

sim ou isso mesmo ou qualquer outra expressão similar). Portanto, há um grande risco 

de chamar de certo o que não é completamente certo. Quando você encerra o assunto 

e diz à aluna que ela está certa, ela pode ser levada a pensar, erradamente, que é capaz 

de fazer algo que, na verdade, não é.  

 

Embora a resposta dada pelos alunos do Grupo 1 tenha mostrado avanço na 

compreensão, a resposta não está completamente certa e, portanto, precisa continuar a ser 

explorada para que haja a compreensão correta da diferenciação entre os conceitos. 

A resposta oferecida por outro grupo, o Grupo 4, mostra uma confusão conceitual 

considerada um pouco mais grave. Para eles “[...] a diferença de potencial elétrico aumenta 

devido a tensão e a corrente elétrica também” (Grifo nosso). Essa resposta mostra uma 

confusão total entre os termos. Achar que ddp e tensão são duas coisas diferentes e que uma 

influencia o valor da outra mostra que os alunos apresentam graves falhas na compreensão 

desses conceitos. Considera-se isso mais grave porque no decorrer das explicações e nos 

roteiros de atividades vinha-se constantemente utilizado esses termos como sinônimos de uma 

mesma grandeza. Situações como essa devem servir de alerta ao professor, pois mostram que 

nem tudo que o aluno parece compreender necessariamente compreendeu de fato. Se o 

professor não perceber essas nuances, o aprendizado fica comprometido. Em percebendo, o 

conceito precisa ser retrabalhado constantemente, caso contrário a estrutura cognitiva fica 

deturpada por meio da formação de conceitos falsos e consequentemente, subsunçores 

inadequados para a realização de uma aprendizagem significativa. 

Um terceiro grupo, Grupo 3, apresentou uma resposta que também merece um 

pouco de atenção. Segundo o grupo “Quando mechemos na tensão da bateria, os elétrons 

circulo mais rápidos, e as lâmpadas ficarão mais fortes” (Grifo nosso). 

Desconsiderando-se a construção gramatical e prendendo-se apenas à ideia 
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expressa no relato, observa-se que as inferências feitas pelos alunos a partir da observação do 

software circuit construction precisam ser acompanhadas de perto. Na resposta acima vê-se 

mais um exemplo de inferência que pode gerar uma compreensão errônea do conceito. Os 

alunos poderão associar que as lâmpadas passaram a brilhar mais intensamente apenas porque 

houve um aumento na velocidade de movimentação dos elétrons, desassociando o efeito do 

aumento da tensão. Essas enumerações resultam de um fato: “A teoria do aluno é bastante 

diferente da teoria cientifica e está baseada naquilo que observa diretamente” (POZO; GÓMEZ 

CRESPO, 2009, p. 228). 

Ideia semelhante pode ser verificada na resposta dada pelo Grupo 5. Segundo eles 

“Quando mudamos de potencial a corrente elétrica ficou mais rápida e fez com que as lâmpadas 

ficassem com mais brilho”. Nessa resposta volta-se a se verificar a confusão de “potencial” com 

“diferença de potencial” e a ideia de que é a corrente a responsável direta pelo aumento no 

brilho das lâmpadas, desconsiderando-se a função da tensão e a ideia de resistência equivalente. 

O passo seguinte da atividade se voltou para a análise do comportamento da 

corrente elétrica em um circuito em paralelo. Da mesma forma que a atividade anterior, os 

alunos tiveram que preencher uma tabela com as medições, só que agora de corrente elétrica e, 

após essa etapa, fazer as análises decorrentes de suas observações. Era esperado que eles 

realizassem comparações com o que foi visto no circuito em série verificando as diferenças. 

No geral, os alunos conseguiram fazer as observações mais simples de que a 

corrente elétrica somada nos três ramais equivalia ao valor medido na bateria, ou seja, havia 

uma divisão na corrente elétrica. Não houve unanimidade na resposta devido a um erro do 

software que, em algumas máquinas, apresentou uma medição diferenciada de outras, 

confundindo alguns alunos. A confusão foi resultado da distorção de 0,1 A. Esse equívoco, no 

entanto, foi solucionado ao final da aula. 

Apesar do erro apresentado pelo software, os alunos, em sua maioria conseguiram 

correlacionar o comportamento da corrente elétrica nos dois tipos de circuitos, observando a 

diferença de comportamento entre eles. Velhos erros voltaram a aparecer. Erros tais como a 

confusão entre conceitos e a utilização inapropriada da linguagem. Apesar dos erros 

apresentados, as respostas oferecem um ponto de partida para a reconstrução da aprendizagem. 

Na comparação entre os circuitos, o Grupo 4 ofereceu a seguinte resposta; “[...] o 

circuito em paralelo é diferente do de série. O valor no circuito em paralelo nunca no valor da 

bateria, vai dar o valor da soma das lâmpadas”. A resposta mostra um simulacro de 

compreensão da diferença entre os dois circuitos no que concerne ao comportamento da 

corrente elétrica. Nota-se que os alunos conseguiram observar a ideia central. Ela precisa, no 
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entanto, de alguns retoques para que a compreensão se dê de fato e eles possam adquirir o 

domínio conceitual correto. 

Os alunos do Grupo 2 apresentaram uma resposta bem melhor elaborada, no que 

tange à escrita, mas contendo uma deficiência conceitual gravíssima. De acordo com a 

percepção deles “[...] a corrente elétrica da bateria se divide entre as três lâmpadas” (Grifo 

nosso). A compreensão dos alunos apresenta a mesma dificuldade apontada por Dorneles, 

Araújo e Veit (2006), ou seja, que a bateria é uma fonte de corrente elétrica e não de diferença 

de potencial. 

Segundo Pozo e Gómez Crespo (2009, p. 228) na literatura especializada 

 

Encontrou-se que os termos ‘voltagem’ e ‘diferença de potencial’ são muito pouco 

utilizados nas explicações dos alunos para os fenômenos elétricos e dos circuitos e, 

quando são utilizados, muitas vezes é como sinônimo de corrente elétrica. O problema 

surge quando os alunos começam a se aproximar da utilização correta desse conceito. 

Nesse caso, tendem a interpretar a voltagem como uma propriedade da corrente ou 

como uma consequência dela, em vez de considerar a corrente elétrica como uma 

consequência da diferença de potencial entre dois pontos de um condutor. 

 

Os alunos do Grupo 3 apresentaram dificuldade semelhante, mas ao invés de 

considerarem a bateria como fonte de corrente elétrica a consideraram como fonte de potência. 

Em sua resposta afirmaram observar “Que a potência da bateria se dividiu para as três 

lâmpadas”. O que se pode verificar de positivo, é que se observa evolução na compreensão 

embora as respostas estejam muito aquém do que se deseja em termos de rigor conceitual. Há 

trocas nos conceitos, é evidente, mas a ideia base a ser observada já se faz presente na estrutura 

cognitiva dos alunos. Resta agora ampliar essa compreensão. 

Na sequência da atividade foi solicitado aos alunos, mantendo a tensão em 30V, 

aumentarem a resistência de cada lâmpada para 50Ω e observar as mudanças no circuito. As 

alterações deixaram o circuito com a aparência apresentada na figura abaixo. 

 

Figura 26 – Circuito resistivo em paralelo com ddp de 30V e resistência 50Ω por 

lâmpada criado pelos alunos no software circuit construction do PhET. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: phet.colorado.edu 
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A observação a ser feita de imediato é a diminuição do brilho das lâmpadas. O ideal 

era que os alunos percebessem que não só o valor da tensão interfere no brilho das lâmpadas, 

mas o valor da resistência também, uma vez que estas três grandezas apresentam uma relação 

intrínseca. A percepção da diminuição de brilho foi alcançada, uma vez que se destaca de 

imediato no visual do circuito. A explicação, por sua vez, não alcançou o patamar esperado. 

Isto, no entanto não é encarado como fracasso. Pelo contrário, é encarado como um início 

promissor para a compreensão das relações entre as grandezas. Apesar das explanações não 

serem as mais completas, observa-se que a capacidade de observação ajuda a formular uma 

resposta. Este é um dos recursos mais poderosos do software, pois oferece um ponto de partida 

para os alunos desenvolverem sua capacidade de visualização dos fenômenos, impulsionando 

assim sua capacidade de abstração. 

Observa-se na resposta formulada pelo Grupo 7 um princípio de compreensão que 

quando estimulado e qualificado poderá resultar num aprendizado mais sólido. O Grupo afirma 

que ao aumentarem o valor da resistência elétrica das lâmpadas “[...] as correntes elétricas 

ficaram mais lentas em virtude da resistência das lâmpadas”. Resposta semelhante foi 

apresentada por outros grupos. O Grupo 1 afirmou que “[...] com o aumento de ohms os elétrons 

ficaram mais lentos porque exigiu mais da bateria”, enquanto que o Grupo 4 relatou “Que 

quando é aumentado a resistência, o circuito passa a se movimentar mais lento”. Já o Grupo 2 

afirmou que “Com a mudança das resistências as lâmpadas perderam seus brilhos”. 

Todas as respostas apresentam falhas conceituais graves, mas todas apresentam 

também algumas virtudes. Elas foram conseguidas por meio da observação dos próprios alunos, 

estimulando suas estruturas cognitivas por meio de recursos potencialmente significativos. E 

também por meio das interações colaborativas entre eles. Essas interações se apresentaram na 

construção coletiva das soluções. Essas respostas, pelo observado nesses alunos, dificilmente 

seriam formuladas sem a utilização de um material auxiliar, em virtude do próprio nível de 

participação nas aulas que só se utilizam da exposição. 

A utilização dos simuladores se mostrou ser potencialmente significativa. Sozinho 

o material não irá construir uma aprendizagem significativa na estrutura cognitiva dos alunos, 

como bem salienta Ribeiro et al (2008, p. 4) ao dizer que “Apesar das novas tecnologias 

contribuírem para as mudanças educacionais, não se deve cometer o erro de imaginar que a 

mudança educacional será guiada predominantemente pelas TIC, por mais abrangentes e 

recursivas que estas se tornem”. No entanto, esta tecnologia se mostrou como um auxiliar muito 

interessante para proporcionar uma maior interatividade na sala de aula despertando o interesse 

dos alunos a construírem respostas a partir de suas observações, fato que dificilmente é 



120 

conseguido pelos meios tradicionais. 

Na sessão seguinte serão apresentadas as conclusões derivadas da pesquisa em 

questão, bem como algumas sugestões para o prosseguimento de outros trabalhos. 
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6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Na etapa final desta investigação alguns elementos conclusivos e sugestões, para 

potencializar o desenvolvimento de novas pesquisas, podem ser apresentados sobre o que foi 

feito, observado, compartilhado e analisado, durante os caminhos de idas e vindas, que se 

caracterizaram, ao longo de todas as etapas que constituíram os estágios de desenvolvimento 

da presente pesquisa. 

O primeiro elemento a considerar é que, consolidada a análise e discussão, 

apresentada na sessão 5 da Dissertação, observou-se que, nas atividades desenvolvidas 

colaborativamente pelos alunos, o uso do software educativo PhET, que foi pedagogicamente 

utilizado em práticas de simulação de circuitos elétricos resistivos, de maneira a auxiliar e 

favorecer o desenvolvimento da aprendizagem e ressignificação colaborativa de conceitos 

de eletricidade, apresentou resultados animadores no que concerne ao rendimento qualitativo 

dos alunos. Foi possível então, a partir da análise dos dados de campo da presente investigação, 

verificar a emersão de indícios preliminares de que é significativo o uso do software educativo 

para favorecer o desenvolvimento da aprendizagem significativa tal como propõe Ausubel, 

aproveitando assim o seu potencial uso em práticas e atividades pedagógicas que possam ser 

trabalhadas na escola. 

Esses indícios surgem a partir do momento em que, verificados os níveis de 

participação dos alunos nas aulas onde a abordagem pedagógica se volta mais para o ensino 

tradicional (exposição e resolução de exercícios, com o aluno se apresentado apenas como ser 

passivo), os alunos se mostraram desmotivados e improdutivos. E, quando se apresentou a 

possibilidade de uma aula mais interativa, apresentando uma nova proposta pedagógica, não 

apenas de observação passiva, mas através da participação ativa com a construção de circuitos 

no simulador do software PhET, os mesmos não só se mantiveram mais concentrados, eles 

participaram mais e apresentaram uma maior predisposição para solucionar dúvidas e, 

consequentemente, aprender mais, mostrando uma maior interatividade com o conhecimento. 

Assim, conclui-se que o software educativo, se utilizado para concepção de 

propostas de novas práticas pedagógicas escolares, por professores fundamentados teórico e 

metodologicamente em teorias de aprendizagem e no uso pedagógico das TIC, ou seja, por 

professores que possuam formação consolidada nos aspectos de apropriação pedagógica do uso 

das TIC, então, potencialmente, o software educativo poderá auxiliar o desenvolvimento da 

aprendizagem dos alunos. Isto porque os mesmos possuem um rico acervo de material que 
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podem ser explorados de acordo com diferentes objetivos. 

No caso dos simuladores do PhET que foram utilizados nesse trabalho, sua 

configuração gráfica apresenta um grande auxílio para o desenvolvimento de uma 

aprendizagem significativa, uma vez que elementos básicos do conteúdo podem ser explorados 

por meio de diferenciação progressiva. Essa potencialização se dá em virtude da associação dos 

recursos imagéticos que oferecem ao aluno um ponto de partida para estimular o 

desenvolvimento de conceitos abstratos, com os quais ele não teria muito contato prático. 

Porém, isto foi possibilitado, nos momentos de visualização e discussão das diferentes situações 

de simulação de situação de comportamento fenomenológico do circuito elétrico, que foram 

trabalhadas colaborativamente pelos alunos. 

Contudo, se o aluno apenas pudesse ter acesso aos estudos através de textos 

impressos, ele apresentaria maiores dificuldades de compreender os conceitos considerados 

mais abstratos. Ao mesmo tempo em que estas possibilidades, potencializadas nos momentos 

em que os alunos simulavam através do uso do software educativo PhET certas situações de 

aprendizagem envolvendo a visualização do comportamento de circuitos elétricos e, 

colaborativamente, buscavam compreendê-las e significa-las através do uso e ressignificação 

“dos e entre” os conceitos de: corrente elétrica, resistência, circuito de resistores e diferença de 

potencial, então, a vivência de tais situações de aprendizagem, se mostram como favoráveis ao 

desenvolvimento da aprendizado significativa dos alunos. 

Contudo, esporadicamente, em certos momentos de desenvolvimento das práticas 

pedagógicas, puderam ser observadas algumas dificuldades e incertezas por parte dos alunos, o 

que pontualmente poderia se caracterizar como momentos de fragilidade ou reequilibração da 

aprendizagem. Em certas situações, isto tende a ocorrer se o professor não estiver atento a 

algumas das representações. Como muitas abstrações não podem ser representadas no software 

com a mesma fidedignidade com que ocorrem na natureza, a má interpretação da simulação 

pode gerar uma aprendizagem conceitual equivocada por parte do aluno. Muitas respostas 

apresentadas pelos alunos evidenciaram isso. Em virtude disso, o professor precisa se manter 

sempre em alerta para auxiliar o aluno na recognição do conteúdo quando perceber que a 

simulação pode despertar uma interpretação errônea. 

Outro fato a considerar nas conclusões é que, neste trabalho, o software PhET foi 

utilizado para proporcionar a compreensão de conceitos iniciais e fundamentais do estudo dos 

circuitos em virtude da necessidade apresentada pela turma. Essas necessidades foram traçadas 

a partir da identificação dos conhecimentos prévios dos alunos. Essa é condição necessária para 

se trabalhar objetivando alcançar uma aprendizagem significativa, uma vez que os 
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conhecimentos prévios, segundo Ausubel, servem de subsunçores para realizar a ancoragem 

dos novos conhecimentos. A partir desses conhecimentos prévios foi feito, inicialmente uma 

abordagem teórica em sala de aula para relacionar os conhecimentos trazidos pelos alunos com 

os conceitos novos com os quais eles iriam interagir. Para fazer essa abordagem a utilização de 

mapas conceituais se mostrou como ferramenta importante. 

Os mapas conceituais apresentam características que podem facilitar a compreensão 

conceitual por parte dos alunos, pois os mapas podem apresentar uma concatenação de ideias 

que fogem ao lugar comum do ensino memorístico. Tendo em vista isso, eles se mostraram 

bastante úteis no processo de explicação inicial dos conceitos, pois os alunos podiam perceber 

a relação existente entre os conceitos, não se permitindo visualizá-los como elementos soltos. 

Podiam ver que cada conceito estava relacionado ao outro. 

A investigação, aqui realizada, embora contribua para o desenvolvimento de uma 

aprendizagem significativa, não é o suficiente para a formação de um aprendente. É preciso que 

o professor entenda que o aluno necessita mais do que uma boa fundamentação conceitual para 

alcançar uma boa preparação. Ele precisa também desenvolver a capacidade de analisar 

problemas em situações mais complexas. Precisa se deparar com situações que o permitam 

analisar problemas interdisciplinares de soluções difíceis. 

A utilização dos simuladores nas práticas escolares mostra evidências preliminares 

que estes podem estimular a participação dos alunos nas atividades desenvolvidas. Para que se 

consiga gerar aprendizado nos alunos dois fatores se mostram como essenciais, a presença do 

aluno na escola e sua participação no desenvolvimento das atividades. Outros elementos não 

são menos importantes, mas estes dois se mostram como fatores de base, pois se o aluno não 

está na escola ou não quer participar da atividade as chances de aprender se reduzem a 

praticamente zero. O que foi observado é que a presença dos alunos nas aulas de física vem 

sendo mantida com regularidade, mas a participação nas atividades tem se mostrado como o 

calcanhar de Aquiles do aprendizado, segundo relatos e observações feitas na escola. Durante 

as aulas realizadas com a utilização do software percebeu-se que a participação dos alunos se 

mostrou bastante intensa. Todos os alunos fizeram todas as atividades e se evidenciou 

preliminarmente que eles se mostraram produtivos, o que permite se defender que a utilização 

pedagógica das TIC pode gerar uma maior interatividade com o conhecimento, e pode 

contribuir para tornar os alunos seres mais autores e menos receptores e estimulá-los a produzir 

mais e melhor. 

As práticas mostraram vestígios de que a utilização do software proporcionou 

mudança positivas na postura dos alunos. Os mesmos, durante as aulas práticas se apresentaram 
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mais autônomos, apresentando indícios preliminares de empoderamento das habilidades de 

investigação e inferência de resultados a partir das observações feitas nos simuladores. Também 

foi observado indícios de uma maior interatividade nos processos colaborativos. Foi possível 

ver muitos alunos auxiliando uns aos outros e discutindo colaborativamente a formulação de 

respostas conceituais. 

Outra conclusão que se pode defender, a partir da análise dos dados de campo da 

investigação é que um fator que se apresenta como um catalisador negativo nas aulas de física 

constitui-se na dificuldade de abstração apresentada pelos alunos para fenômenos científicos. 

A não convivência com alguns elementos que a física estuda faz com estes se apresentem como 

de difícil visualização por parte dos alunos. Como muitas vezes o estudo desses fenômenos se 

dá por meio de aulas expositivas com o professor utilizando termos como “imagine esse tal 

fenômeno” ou através de ilustrações estáticas presentes em livros didáticos, o aluno acaba 

prejudicado por não ter como visualizar esses processos. A utilização das simulações se fazem 

importantes nessa hora para oferecerem recursos imagéticos que propiciam um ponto de partida 

para o desenvolvimento da capacidade de raciocínio dos alunos, pois os mesmos passam a ter 

um ponto a se apoiar no desenvolvimento de seu processo imaginativo. Por isso a fidedignidade 

do software precisa ser levada em consideração pelo professor quando for escolher um 

simulador para auxiliar seu trabalho. 

A manipulação do material de aprendizagem por parte do aluno também se mostrou 

como elemento muito importante no desenvolvimento das atividades. Adolescentes se 

dispersam muito facilmente. Aulas expositivas são importantes, mas uma aula expositiva de 

uma hora e quarenta minutos para adolescentes é um convite à dispersão. Quando os mesmos 

tiveram a oportunidade de criar circuitos e preencher roteiros de atividades pautados no que 

haviam construído, o nível de dispersão se mostrou bem menor e eles puderam criar respostas 

que normalmente não criariam. 

Por fim, salienta-se que a realização desse trabalho não teve por objetivo apresentar 

uma resposta definitiva para a problemática dos níveis de aproveitamento das aulas de física. 

Aqui foi apresentado um trabalho que gerou boas expectativas para um possível aumento de 

curiosidade pessoal e interesse pelo estudo da física, bem como o melhoramento nos índices de 

aprendizagem dessa disciplina, pois se percebeu que a contextualização do uso pedagógico das 

TIC em atividades pedagógicas gerou uma maior participação e interesse nos alunos.  

É potencialmente provável que outras abordagens pedagógicas se mostrem tão ou 

mais eficientes quanto esta aqui aplicada. O importante é perceber que diferenciar a prática 

pedagógica apresenta vislumbres de expectativas que nos fazem crer que é possível melhorar a 
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aprendizagem de ciências por parte de nossos discentes. 

Uma possibilidade não abordada nesta pesquisa, mas que segundo outros trabalhos 

(RIBEIRO et al., 2011; RIBEIRO; VALENTE, 2015) se apresenta como muito promissora, é a 

associação entre o laboratório de informática e o laboratório de ciências. Segundo os autores, 

essa associação gera perspectivas mais amplas no sentido de proporcionar uma aprendizagem 

significativa. Esse é um campo novo que se apresenta para possibilitar melhores resultados no 

que toca à aprendizagem não só de física, mas de ciências em geral. Essa possibilidade deixa 

um saldo positivo para este trabalho, pois mostra um caminho de ampliação da ideia aqui 

trabalhada, apresentando-se como mais uma evidência de que é necessário estar sempre 

pesquisando e descobrindo novos meios de melhorar o ensino de ciências. 

Finalmente, como espaço de reflexão para o leitor, fica, na mente do presente 

pesquisador, uma certa expectativa, ao término da pesquisa de Dissertação: que esta obra 

contribua para que outros profissionais, que trabalham com ensino de física, se convençam de 

que, a cada dia que passa, as TIC podem, cada vez mais, contribuir para a modernização do 

ensino, favorecimento da aprendizagem, qualidade da educação e garantir conquista da 

cidadania. 

Contudo, é inteiramente essencial se questionar, perante as políticas de educação, a 

necessidade de renovar e priorizar o processo de formação dos professores, para exercer o uso 

pedagógico das TIC em sala de aula, nos aspectos teórico, metodológico e prático.  

Sendo assim, esse trabalho fica em aberto, para que outros possam contribuir com 

essa questão. Enquanto isso, esperamos ter dado nossa pequena contribuição nesse universo de 

dúvidas. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DOS ALUNOS 

 
Este instrumento tem por objetivo levantar dados junto aos alunos participantes da pesquisa 

com intenção de fornecer subsídios para qualificar as informações geradas na dissertação de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências e Matemática de Francisco das Chagas da Conceição. 

 
1° parte 

IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE 

01- Qual a sua idade? 

(   ) até 15         (   ) maior de 18 anos 

(   ) de 16 até 18 anos. 
 

02- Sexo 

(   ) Masculino   (   ) Feminino  
 

03- Mora a que distância da escola? 

(   ) Menos de 3 km. 

(   ) Entre 3 km e 10 km. 

(   ) A mais de 10 km. 
 

04- Quanto ao seu tempo  

(   ) É dividido entre trabalho e estudo. 

(   ) É totalmente dedicado aos meus estudos. 

(   ) Ajudo nos trabalhos de casa, mas meus estudos 

tem a preferência. 
 

05- Você se sente apoiado pela sua família a 

continuar estudando? 

(   ) Sim. Sou incentivado constantemente a não 

parar de estudar. 

(   ) Não me sinto apoiado. 

(   ) Minha família é indiferente, deixando a 

escolha por minha conta. 
 

06- Você sabe utilizar computador?  

(   ) Sim   (   ) Não  
 

07- Você tem computador em casa?  

(   ) Sim   (   ) Não  
 

08- Você utiliza computador com fins 

educacionais? 

(   ) Sim, sempre       (   ) Sim, dificilmente 

(   ) Sim, as vezes        (   ) Não 
 

09- Onde você utiliza computador com fins 

educacionais?  

(   ) Somente na escola. 

(   ) Na escola e em outros ambientes. 

(   ) Somente em outros ambientes que não seja a 

escola. 

(   ) Não utilizo. 
 

10- Você tem o hábito de navegar na internet?  

(   ) Sim  (   ) Não. 
 

11- Se sim, por onde você mais acessa?  

(   ) Computador pessoal.    (   ) Lan house. 

(   ) Computadores da escola.    (...) Celular. 
 

12- Quanto tempo você passa, em média, na 

internet por semana? 

(   ) Menos de 1 hora.           (   ) Mais de 5 

horas. 

(   ) Entre 1 e 5 horas. 
 

13- Quando você está conectado, que tipo de sites 

você costuma mais acessar? 

(   ) Sites de notícias.          (...) Redes sociais. 

(   ) Sites educativos.          (   ) Outros. 
 

2° parte 

RELAÇÃO COM A FÍSICA 

01- Você gosta da disciplina de Física? 

(   ) Sim  (   ) Não 

Por quê? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
 

02- Das situações abaixo, quais dificultam mais 

seu aprendizado de Física. 

(   ) Não consigo entender as explicações do 

professor. 

(   ) Tenho dificuldade com a matemática e isso 

dificulta chegar à resposta certa quando a 

questão envolve cálculo. 

(   ) Entendo o que o professor explica, mas quando 

vou resolver as questões sinto dificuldade em 

saber qual fórmula usar. 

(   ) Não consigo entender os conceitos direito. 

(   ) Tenho dificuldade de visualizar os exemplos 

dados pelo professor. Por exemplo, imaginar o 

que é um campo elétrico. 
 

Existe alguma outra situação? Comente. 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
 

03- Dos conteúdos abaixo, quais você já viu em 

sala de aula. 

(   ) Corrente elétrica. 

(   ) Diferença de potencial. 

(   ) Resistência elétrica. 

(   ) Associação de resistores em série e em 

paralelo. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS 

PRÉVIOS DOS ALUNOS SOBRE CIRCUITOS SIMPLES 
 

Este instrumento tem por objetivo levantar dados junto aos alunos participantes da pesquisa com 

intenção de fornecer subsídios para qualificar as informações geradas na dissertação de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências e Matemática de Francisco das Chagas da Conceição.  

 

01- Defina corrente elétrica. 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 

02- Defina diferença de potencial. 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 

03- Defina resistência elétrica. 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 

04- Os resistores abaixo estão ligados em série. 

Explique o que é uma ligação em série e 

determine a resistência equivalente do circuito. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

05- Considerando a questão anterior, observamos 

que deve existir uma corrente elétrica passando 

pelos resistores. Baseado em seus 

conhecimentos de física justifique o porquê da 

existência dessa corrente.   

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________ 

06- Ainda de acordo com a figura da questão 04 

analise a seguinte situação: Existirá uma corrente 

passando pelos resistores. Essa corrente terá o 

mesmo valor nos dois resistores ou apresentará um 

valor maior em um dos dois? Justifique sua 

resposta.  

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

07- No circuito abaixo, que tipo de ligação temos: 

em série ou em paralelo? Justifique. 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________ 
  

08- Calcule a resistência equivalente do circuito 

anterior.  

 

 

 

 

 

 

 
 

09- Sabendo que R = 
𝑢

𝑖
, onde R é a resistência 

elétrica, u é diferença de potencial (ddp) e i é a 

corrente elétrica, determine a ddp em cada um 

dos resistores da questão 07. 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ATIVIDADE 01 
 

OBJETIVO: Permitir aos alunos fazer predições do comportamento das lâmpadas nos circuitos pautado no 

conhecimento de corrente elétrica e diferença de potencial e ressignificar essas predições através de 

simulações computacionais. 

 

INTRODUÇÃO: 
Em nossas casas comumente estamos em contato com circuitos elétricos. Abaixo temos uma 

representação de três circuitos elétricos compostos por lâmpadas idênticas. Os circuitos estão montados de 

forma diferente, sendo que o primeiro contém apenas uma lâmpada, o segundo contém duas lâmpadas em série 

e o terceiro é composto por duas lâmpadas em paralelo. 

Vamos considerar que as três fontes de tensão e as lâmpadas são idênticas. Os fios são ideais e a 

resistência é desprezível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Circuito 1   Circuito 2  Circuito 3 
Circuitos elaborados por Shaffer e McDermott, apud Dorneles, Araújo e Veit, (2006) 

 

Atividade 01: Observe os circuitos acima e ordene as lâmpadas por ordem de luminosidade. 

 

 

 

Atividade 02: Agora explique como você chegou a essa conclusão. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Atividade 03: Construa os circuitos acima utilizando o software circuit construction e anote suas observações. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Atividade 04: De acordo com o que você observou, e com a ajuda das explicações oferecidas, reconstrua a 

resposta da atividade 02. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

ALUNOS(AS) PARTICIPANTES 

 

Aluno(a) 1: __________________________________________ 

Aluno(a) 2: __________________________________________ 

Aluno(a) 3: __________________________________________ 
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APÊNDICE D – ROTEIRO 1 DE PRÁTICA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS 

FAZENDO-SE O USO PEDAGÓGICO DE SOFTWARE DE SIMULAÇÃO 

 

ATIVIDADE 02 

OBJETIVOS: Observar e analisar a dinâmica do comportamento físico da corrente elétrica, 

diferença de potencial e resistência elétrica em circuitos elétricos do tipo série e em paralelo, através 

de medições experimentais, feitas com o uso pedagógico de um software educativo, no caso o 

Software Educativo Phet. 

 

REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

Vamos agora iniciar uma experimentação, científica fazendo o uso do Phet. 

Desta maneira, distribuídos em equipes, vocês vão poder observar as mudanças de 

comportamento do circuito elétrico (visualização), realizar medidas de grandezas físicas e discutir 

com os colegas estas realidades. 

Estas atividades pedagógicas vão contribuir para facilitar a aprendizagem de vocês. 

 

Das observações e medidas que serão realizadas nos circuitos elétricos, responda às questões 

que se seguem.  

Para responder às questões, será necessário que vocês, a partir dos conceitos de: resistência 

elétrica equivalente, diferença de potencial e corrente elétrica, elabore formulações conceituais e, 

se necessário, faça cálculos auxiliares. 

 

ALUNOS PARTICIPANTES POR EQUIPE 

 

Aluno(a) 1: ____________________________________________________________________ 

Aluno(a) 2: ____________________________________________________________________ 

Aluno(a) 3: ____________________________________________________________________ 
 

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS PARA ATIVIDADE 01: 
Como foi discutido na aula que trabalhamos em sala, um circuito em série apresenta algumas 

características peculiares. Uma das principais características desse tipo de circuito é que, nele, dois 

ou mais resistores (ou lâmpadas) estão interligados para construir um único trajeto condutor, isto 

é, sem bifurcações. Assim, se eles forem percorridos por uma corrente elétrica, esta terá a mesma 

intensidade em todos eles (considerando os elementos do circuito como sendo ideais). 

Para fazermos a verificação prática do que foi acima afirmado, vamos construir, utilizando o 

software circuit construction (PHET), o circuito abaixo, que mostra três lâmpadas idênticas 

associadas em série. No circuito, temos um gerador (bateria) que apresenta uma ddp de 9V, sendo 

que todos os elementos do circuito são considerados ideais. 

 

 

 

 

 

 

 

     Circuito 1 
 

PASSOS PARA CONSTRUÇÃO DO CIRCUITO 1: 

PASSO 1: Na barra lateral, à direta na tela do computador, clique no ícone que representa uma bateria 

e arraste para o centro da tela e solte. 
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PASSO 2: Volte à mesma barra e repita o procedimento, mas agora clicando no ícone que representa 

o fio. Conecte o fio na bateria e arraste para cima, segurando o mouse, até que o fio adquira o 

tamanho ideal. 

PASSO 3: Repita o procedimento com outro fio. Conecte ao anterior formando um ângulo de 90º 

para a direita e solte. 

PASSO 4: Repita o procedimento com outro fio. Conecte ao anterior formando um ângulo de 90º 

para baixo e solte. 

PASSO 5: Volte à barra e clique no ícone que representa a lâmpada. Arraste para o circuito e conecte 

ao fio anterior, representando a lâmpada 1. 

PASSO 6: Repita os procedimentos para conectar as lâmpadas 2 e 3 como figuram no desenho abaixo. 

PASSO 7: Volte à barra e faça os procedimentos com o fio, conectando-o na lâmpada e puxando para 

baixo. 

PASSO 8: Repita o procedimento com outro fio. Conecte ao anterior formando um ângulo de 90º 

agora para a esquerda e solte. 

PASSO 9: Volte à barra, clique no ícone chave, arraste para o circuito e conecte no fio. Mantenha-a 

aberta. 

PASSO 10: Arraste outro fio para o circuito, conectando a chave com a bateria. 
 

Construído o circuito, vamos agora para a manipulação do software: 
 

PASSOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO CIRCUITO 1 – PARTE I: 
 

PASSO 1: Vá à aba verde, à direita na tela e marque no ícone ferramentas o voltímetro. 

PASSO 2: Com o mouse arraste o fio preto e conecte a uma extremidade da L1. 

PASSO 3: Repita a operação, mas agora com o fio vermelho e conecte à outra extremidade da L1. 

PASSO 4: Feche a chave do circuito. 

PASSO 5: Preencha a tabela dada a seguir com o valor mostrado pelo voltímetro. 

PASSO 6: Repita os procedimentos anteriores para as lâmpadas 2 e 3 e para a bateria. 
 

 Diferença de Potencial U medida em volt (V) 

Lâmpada 1  

Lâmpada 2  

Lâmpada 3  

Bateria  
 

Questão 01- Some o valor da ddp medida nas lâmpadas L1, L2 e L3 e compare o valor encontrado 

com o valor medido na bateria. O que você observou? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Questão 02- Que conclusões poderíamos tirar da questão anterior? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Questão 03- Com o botão direito do mouse, clique em cima da bateria e aumente o valor da tensão 

(ddp) para 100V. Que mudanças você observa no circuito? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Questão 04- Que conclusões poderíamos tirar da questão anterior? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Questão 05- Com o botão direito do mouse, clique em cima da lâmpada L1 e aumente o valor da 

resistência elétrica para 50 ohms. Que mudanças você observa no circuito? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Questão 06- Que conclusões poderíamos tirar da questão anterior? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

PASSOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO CIRCUITO 1 – PARTE II: 
 

PASSO 1: Vá à aba verde, à direita na tela e marque no ícone ferramentas o amperímetro. 

PASSO 2: Com o mouse insira o amperímetro no circuito antes da lâmpada 1. 

PASSO 3: Feche a chave do circuito. 

PASSO 4: Preencha a tabela dada a seguir com o valor mostrado pelo amperímetro. 

PASSO 5: Repita os procedimentos anteriores para as lâmpadas 2 e 3 e para a bateria. 
 

 Corrente medida em ampère (A) 

Lâmpada 1  

Lâmpada 2  

Lâmpada 3  

Bateria  
 

Questão 07- Compare o valor da corrente elétrica medida nas lâmpadas L1, L2 e L3 com o valor 

medido na bateria. O que você observou? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Questão 08- Que conclusões poderíamos tirar da questão anterior? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E – ROTEIRO 2 DE PRÁTICA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS 

FAZENDO-SE O USO PEDAGÓGICO DE SOFTWARE DE SIMULAÇÃO 

 

ATIVIDADE 03 

OBJETIVOS: Observar e analisar a dinâmica do comportamento físico da corrente elétrica, 

diferença de potencial e resistência elétrica em circuitos elétricos do tipo série e em paralelo, através 

de medições experimentais, feitas com o uso pedagógico de um software educativo, no caso o 

Software Educativo Phet. 

 

REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

Vamos agora iniciar uma experimentação, científica fazendo o uso do Phet. 

Desta maneira, distribuídos em equipes, vocês vão poder observar as mudanças de 

comportamento do circuito elétrico (visualização), realizar medidas de grandezas físicas e discutir 

com os colegas estas realidades. 

Estas atividades pedagógicas vão contribuir para facilitar a aprendizagem de vocês. 

 

Das observações e medidas que serão realizadas nos circuitos elétricos, responda às questões 

que se seguem.  

Para responder às questões, será necessário que vocês, a partir dos conceitos de: resistência 

elétrica equivalente, diferença de potencial e corrente elétrica, elabore formulações conceituais e, 

se necessário, faça cálculos auxiliares. 

 

ALUNOS PARTICIPANTES POR EQUIPE 

 

Aluno(a) 1: ____________________________________________________________________ 

Aluno(a) 2: ____________________________________________________________________ 

Aluno(a) 3: ____________________________________________________________________ 

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS PARA A ATIVIDADE 02: 

Como foi discutido na aula, um circuito em paralelo apresenta algumas características 

peculiares. Uma das principais características desse tipo de circuito é que, nele, dois ou mais resistores 

(ou lâmpadas) estão interligados de tal maneira que fique todos submetidos à mesma diferença de 

potencial. 

Para fazermos a verificação prática do que foi acima afirmado vamos construir, utilizando o 

software circuit construction (PHET), o circuito abaixo que mostra três lâmpadas idênticas associadas 

em paralelo. No circuito, temos um gerador (bateria) que apresenta uma ddp de 9V, sendo que todos 

os elementos do circuito são considerados ideais. 

 

 

 

 

 

 
              Circuito 2 
 

PASSOS PARA CONSTRUÇÃO DO CIRCUITO 2: 

Através das orientações aprendidas para construir o circuito 1, siga passos semelhantes para 

construir o circuito 2. 
 

Construído o circuito, vamos agora para a manipulação do software: 
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PASSOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO CIRCUITO 2 – PARTE I: 
 

PASSO 1: Faça a medição da ddp em cada lâmpada, seguindo as mesmas orientações utilizadas no 

circuito 1 e preencha a tabela abaixo. 
 

 Diferença de Potencial U medida em volt (V) 

Lâmpada 1  

Lâmpada 2  

Lâmpada 3  

Bateria  
 

Questão 01- Compare o valor da diferença de potencial (ddp) medida nas lâmpadas L1, L2 e L3 com 

o valor medido na bateria. O que você observou? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Questão 02- Que conclusões poderíamos tirar da questão anterior? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Questão 03- Com o botão direito do mouse, clique em cima da bateria e aumente o valor da tensão 

(ddp) para 30V. Que mudanças você observa no circuito? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Questão 04- Que conclusões poderíamos tirar da questão anterior? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Questão 05- Do que foi feito nas questões anteriores, que relação você encontra entre diferença de 

potencial e corrente elétrica? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

PASSOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO CIRCUITO 2 – PARTE II: 
 

PASSO 1: Faça a medição da corrente elétrica em cada lâmpada, seguindo as mesmas orientações 

utilizadas no circuito 1 e preencha a tabela abaixo. 

 Corrente medida em ampère (A) 
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Lâmpada 1  

Lâmpada 2  

Lâmpada 3  

Bateria  
 

Questão 06- Some o valor da corrente elétrica medida nas lâmpadas L1, L2 e L3 e compare o valor 

encontrado com o valor medido na bateria. O que você observou? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Questão 07- Que conclusões poderíamos tirar da questão anterior? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Questão 08- Com o botão direito do mouse, clique em cima de cada uma das lâmpadas e aumente o 

valor da resistência elétrica para 50 ohms. Que mudanças você observa no circuito? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Questão 09- Que conclusões poderíamos tirar da questão anterior? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


