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RESUMO 

 

 

O ensino de Física em Itacoatiara, Amazonas, tem se mostrado pouco produtivo diante do 

que é esperado pela sociedade. Dentre as deficiências estão, ensino centrado no docente, 

desmotivação de alunos, modelo passivo/expositivo de aprendizagem, memorização de 

fórmulas e aprendizagem mecânica. A fim de propor uma estratégia que estimule os alunos, 

esse estudo teve como objetivo avaliar a contribuição da atividade experimental no ensino 

por investigação, como estratégia facilitadora para a aprendizagem significativa de 

fenômenos elementares da eletrostática, no terceiro ano do ensino médio de uma escola de 

Itacoatiara, Amazonas. A pesquisa foi realizada na Escola Estadual Deputado Vital de 

Mendonça, em Itacoatiara, Amazonas. Foram aplicados dois questionários a duas turmas do 

terceiro ano do Ensino Médio, uma turma de controle e uma participante. Para a turma de 

controle foram aplicados um questionário prévio, ministrado aula teórica e questionário final. 

Para a participante foram aplicados o questionário prévio, aula teórica, atividade 

investigativa e questionário final. Os resultados dos questionários foram utilizados para 

avaliar a aprendizagem dos alunos. Ao todo participaram 60 alunos nas atividades. Com base 

nos resultados, verifica-se que a turma de controle teve um decaimento no desempenho entre 

os questionários prévio e final (53,4% e 35,2% respectivamente), enquanto, na turma 

participante, os educandos tiveram um desempenho de acertos de 37,4% e 64,6% 

respectivamente. Isso demostra uma melhoria significativa no aprendizado. Logo, as 

atividades experimentais com caráter investigativo foram importantes para o 

desenvolvimento e desempenho geral dos alunos. Assim, a utilização da atividade 

investigativa no ensino de fenômenos elementares da eletrostática, contribuiu para a 

aprendizagem significativa dos alunos alvo desse estudo.  

 

Palavras chaves: Ensino de Física, Atividade Prática, Estratégia Facilitadora, aprendizagem 

significativa 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The teaching of Physics in Itacoatiara, Amazonas, has been shown to be unproductive in the 

face of what is expected by society. Among the deficiencies are, teaching centered on 

teachers, demotivation of students, passive model / expository learning, memorization of 

formulas and mechanical learning. In order to propose a strategy that stimulates students, this 

study aimed to evaluate the contribution of experimental activity in teaching by investigation, 

as a facilitating strategy for the significant learning of elementary phenomena of electrostatic, 

in the third year of high school of a high school in Itacoatiara, Amazonas. The research was 

carried out at the Deputado Vital de Mendonça State School in Itacoatiara, Amazonas. It was 

applied to two classes of the third year of high school, one control and one participant. For 

the control class were applied a previous questionnaire, theoretical class and final 

questionnaire. For the participant class were applied the previous questionnaire, theoretical 

class, investigative activity and final questionnaire. Questionnaire results were used to assess 

students' learning. A total of 60 students participated in these activities. Based on the results, 

it was verified that the control class had a decay in the performance between the prior and 

final questionnaires (53.4% and 35.2% respectively), while, in the participating class, the 

students had a correct performance of 37. 4% and 64,6% respectively. This demonstrates a 

significant improvement in learning. Therefore, experimental activities with an investigative 

character were important for the development and overall performance of students. Thus, the 

use of investigative activity in the teaching of elementary phenomena of electrostatics has 

contributed to the significant learning of the students targeted by this study. 

 

Keywords: Physics teaching, practical activity, facilitating strategy. 
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CAPÍTULO 1  

1.1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino médio é a última etapa da educação básica e tem como objetivo garantir o 

fortalecimento e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, 

que é importante nessa fase final da Educação Básica. “Além de possibilitar o 

prosseguimento dos estudos a todos aqueles que assim o desejarem, o Ensino Médio deve 

atender às necessidades de formação geral, indispensáveis ao exercício da cidadania, 

construir aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses 

dos estudantes e, também, com os desafios da sociedade contemporânea” (BRASIL, 2018, 

p. 465). 

Ainda, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN+, o ensino de Física 

deve “construir uma visão da Física voltada para a formação de um cidadão contemporâneo, 

atuante e solidário, com instrumentos para compreender, intervir e participar na realidade”. 

Nesse sentido, mesmo que os alunos, ao terminarem o Ensino Médio, não quiserem 

prosseguir com a vida acadêmica, isto é, com seus estudos, terão conhecimento necessário 

para compreender é participar da sociedade em que vive (BRASIL, 2006).     

Das disciplinas do Ensino Médio, as disciplinas da área de Ciências da Natureza 

são: biologia, química e física. A Física é a ciência que tem a natureza como objeto de estudo, 

que abrange desde a mais singular partícula até o mais complexo universo. A Física busca 

entender os fenômenos naturais para dar sentido ao que se observa e, com isso, dar 

prosseguimento no aprofundamento do próprio estudo. A sua sistematização de ideia é 

resultado das investigações que a natureza proporciona, e consequentemente contribui para 

o desenvolvimento tecnológico, da linguagem e informações que transformam a realidade 

(LUZ; ÁLVARENGA, 2013, p. 11). 

Para que os alunos consigam perceber a sua relevância no desenvolvimento 

científico e tecnológico (PINHEIRO, 2007), é preciso mudar as metodologias de como essa 

disciplina é ministrada nas instituições de ensino brasileiro (MOURÃO, 2018), pois, o que 

se observa não convém aos desejos dos alunos e às recomendações dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCNs. Essa disciplina é trabalhada na maioria das escolas pela 

transmissão do conhecimento científico formalizado ao estudante, ou seja, pelo método 

tradicional de fixação de fórmulas, aulas expositivas, listas de exercícios e nomes estranhos, 

em que os alunos não percebem nenhum significado (MOREIRA, 2018). Dessa forma, sem 

abrir espaço para o desenvolvimento da capacidade cognitiva dos alunos. 
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Dessa maneira, a ausência de estímulo para desenvolver a capacidade cognitiva 

resulta nos baixos índices de aproveitamento e desempenho dos alunos brasileiros nessa 

disciplina. Tais resultados são claramente evidenciados pelas estatísticas divulgadas pelo 

PISA (Programme for International Student Assessement), que mostra que a média dos 

alunos no ensino médio na disciplina de física no Brasil é inferior à média mundial. E isso 

reflete o ensino de Física em Itacoatiara, Amazonas, que tem se mostrado pouco produtivo 

diante do que é esperado pela sociedade. 

A aprendizagem de Física está muito além do que aprender os seus conteúdos 

conceituais” (BRASI, 2018, p. 547). Nessa perspectiva, a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), que é um documento que prescreve regras ou preceitos “que define um conjunto 

orgânico e progressivo de aprendizagem essenciais” que todos os estudantes devem 

desenvolver em todas as fases e modalidade da educação básica, garante os direitos de 

ensino-aprendizagem das crianças e adolescente. Desta forma, a “BNCC da área de ciências 

da natureza e suas tecnologias – por meio de um olhar articulado da biologia, da física e da 

química – define competências e habilidades que permitem a ampliação e a sistematização 

das aprendizagens essenciais, desenvolvidas no ensino fundamental no que se refere: aos 

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

desses conhecimentos; aos processos e práticas de investigação e às linguagens da física” 

(BRASIL, 2018, p. 547). 

Nessa perspectiva a BNCC na área de Ciência da Natureza e suas Tecnologia, 

recomenda que o ensino de Física no Ensino Médio deve ter caráter investigativo, pois esse 

método é considerado como uma forma de engajar os alunos no processo de aprendizagem 

“de processos, práticas e procedimentos científico e tecnológico”, além de proporcionar aos 

alunos o domínio da linguagem Física, que permitirá os alunos analisar os fenômenos e 

processos. Dessa forma, proporciona aos alunos ampliar a “compreensão das suas vidas, o 

nosso planeta e no universo, bem como sua capacidade de refletir, argumentar, propor 

soluções e enfrentar desafios pessoais e coletivos, locais e globais” (BRASIL, 2018, pag. 

472). 

Ao analisar as possíveis causas que conduzem a este cenário, surgem duas 

perspectivas diferentes que podem ajudar a encontrar uma possível resposta. Uma destas 

perspectivas é a do tipo prática, dada pelas experiências de alguns alunos do próprio Curso 

de Licenciatura em Ciências: Matemática e Física da Universidade Federal do Amazonas - 

UFAM, adquiridas durante as disciplinas de Estágio Supervisionado e Prática Curricular nas 

escolas deste município. Tais experiências levaram ao desenvolvimento de projetos de 



13 

 

pesquisa e, consequentemente, à preparação de trabalhos de conclusão de curso relacionados 

ao tema em questão (TAVARES, 2015; LEAL, 2018). De acordo com Bacich; Moran, 

(2018), a segunda perspectiva é a teórica, epistemológica, que fundamenta, de maneira 

básica, os processos de aprendizagem de qualquer disciplina (VYGOSTSKY, 1998; 

FREIRE, 1996; AUSUBEL, 1980; BRUNER, 1976; ROGERS, 1973; DEWEY, 1950;). 

Estas duas perspectivas convergem na indicação de uma deficiência no método atual de 

ensino da disciplina. Dentre as deficiências estão, ensino centrado no docente, desmotivação 

de alunos, modelo passivo/expositivo de aprendizagem, memorização de formulas e 

aprendizagem mecânica (SILVA, 2019). 

Advindo desse ponto de vista, destaca-se a relevância de propormos uma sequência 

didática baseada em atividades experimentais como uma proposta investigativa e 

pedagógica, que colabore com o estudante na formulação de hipóteses, problematização, 

explicitação, discussão e na elaboração de novos conceitos que tenham ligações com o 

assunto trabalhado e assim promovendo uma aprendizagem significativa (SALESSE; 

BARICATTI, 2010; TERRAZAN; LUNARDI; HERNANDES, 2003).“Assim, a 

metodologia de investigação, toma como princípio a concepção de Bachelard de que todo 

conhecimento é a resposta a um problema” (LABURÚ, 2003, p. 233, apud VICENTE; 

FUSINATO, 2014, p. 8). É interessante salientar que, ao propor uma sequência didática 

baseada em atividades experimentais investigativa, o objetivo deve ser de induzir os alunos 

a ação e a reflexão. Não é suficiente que os estudantes estejam envolvidos apenas na execução 

de experimentos, é necessário integrar a prática com debates, análise e interpretação dos 

dados (MORAES, 2011). 

Entende-se por sequencia didática “um procedimento simples que compreende um 

conjunto de atividades conectadas, e precisa de um planejamento para delimitação de cada 

etapa e ou atividade para trabalhar os conteúdos disciplinares de forma integrada para uma 

melhor dinâmica no processo ensino-aprendizagem” (OLIVEIRA, 2013, p. 39). Ainda pode 

ser definida como “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a 

realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto 

pelos professores como pelos alunos” (ZABALA, 1998, p. 18). 

Portanto, a pergunta que norteia esse estudo é: a implementação de uma sequência 

didática, com base em atividades experimentais de baixo custo no ensino por investigação, 

na disciplina de Física, colabora para aprendizagem significativa e por consequência melhor 

desempenho do aluno? Diante disso, o objetivo desse estudo é avaliar a contribuição da 

atividade experimental no ensino por investigação, como estratégia facilitadora para a 
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aprendizagem significativa de fenômenos elementares da eletrostática, no terceiro ano do 

ensino médio de uma escola de Itacoatiara, Amazonas. 

Sendo assim, o primeiro capítulo deste trabalho intitulado Introdução, será destinado 

a apresentação da justificativa, onde fundamentam-se as motivações que levaram a 

elaboração desse trabalho, bem como os objetivos que se almeja alcançar e o problema de 

pesquisa que se buscou investigar. 

No segundo capítulo, intitulado fundamentação teórica, é apresentado o principal 

conceito da teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel, pilar teórico central 

deste trabalho. A teoria aborda a sequência didática utilizada nesse estudo, num contexto de 

ensino e aprendizagem em que se prioriza a inserção de atividades experimentais, além de 

ser discutida a importância da utilização de atividades experimentais no ambiente escolar 

com caráter investigativo e seus benefícios para aprendizagem. 

Em seguida, no terceiro capítulo, com título Metodologia da Pesquisa, busca-se 

descrever o tipo de pesquisa quanto a abordagem e quanto aos procedimentos para a 

elaboração desse trabalho, as etapas de desenvolvimento do trabalho, público alvo e também 

se encontra nesse capitulo informações acerca do ambiente investigado; apresentação dos 

instrumentos utilizados para coleta de dados e as técnicas usadas para a análise dos dados. 

No quarto capítulo, denominado resultado e discussão, é feita a análise dos dados 

coletados e os resultados alcançados ao longo de todo o processo. Em seguida, foi feita a 

conclusão do trabalho, em que são sugeridas algumas perspectivas que podem ser melhoradas 

em estudos futuros. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Há um sentimento de frustação dos alunos pela disciplina de Física, observado nas 

escolas durante as atividades de estágio supervisionado e prática curricular. Alguns fatores, 

apesar de não serem únicos, podem ser relevantes para que isso aconteça como: o 

planejamento das aulas, os tempos de aula que são muito limitados, as maneiras de como as 

aulas são desenvolvidas em sala, atividades padronizadas e conteúdo desconectado da vida 

cotidiana dos alunos. Esses fatores tornam os alunos passivos, acríticos, reprodutores de 

informações e tarefas e isso tem influenciado negativamente na aprendizagem dos alunos. 

Isso é claramente demostrado com os dados divulgados no ano de 2019 pelo 

Programme for International Student Assessement (PISA) que é um estudo comparativo 

internacional, realizado a cada três anos pela Organização para a Cooperação e 
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Desenvolvimento Econômico (OCDE), na edição de 2018 a pesquisa analisou 79 países, 

incluindo o Brasil. Mediante o que foi divulgado no quarto trimestre de 2019, os resultados 

não são muito animadores para o Brasil. O Brasil está entre 58º e 60º lugar em leitura, entre 

66º e 68º em ciências e entre 72º e 74º em matemática. A variação existe por conta da margem 

de erro adotada pela pesquisa. Ainda, segundo O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP, apresenta em 2017 o resultado do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica – Saeb, mostra que no ensino médio da rede estadual no 

amazonas, não se atingiu a meta, teve queda e não alcançou 6,0. Assim, é necessário que 

sejam criadas medidas para garantir que os alunos tenham um fluxo escolar adequado. 

Diante desse contexto, é evidentemente a necessidade de ações imediatas, com o 

intuito de conseguir uma melhora substancial no menor prazo possível. Um método de ensino 

que possibilita um rápido aprendizado e fixação de conteúdo é a inserção de atividades 

experimentais, que no ensino de Física tem um papel fundamental, pois necessita estabelecer 

elos entre as explicações teóricas a serem discutidas em sala de aula e as observações 

possibilitadas por esse tipo de atividade (BINSFELD; AUTH, 2011). Apesar disso, as 

atividades experimentais são pouco utilizadas nas aulas de física nas escolas de ensino médio 

de Itacoatiara. Com base no que foi observado nos estágios supervisionados e práticas 

curriculares, os alunos se queixam que a disciplina de física é muito difícil, pois contém 

assuntos que possuem um grau de abstração teórico bastante elevado. Por isso, muitos alunos 

desenvolvem uma verdadeira repulsa e um sentimento permanente de frustação ao 

componente curricular e isso tem prejudicado o trabalho em sala de aula (SANTOS; 

DICKMAN, 2019, p. 2).  

O uso das atividades experimentais investigativas como um instrumento pedagógico 

também está descrito nos PCN+ do ensino médio. Em que afirma: 

 

É indispensável que a experimentação esteja sempre presente ao longo de todo o 

processo de desenvolvimento das competências em Física, privilegiando-se o fazer, 

manusear, operar, agir, em diferentes formas e níveis. É dessa forma que se pode 

garantir a construção do conhecimento pelo próprio aluno, desenvolvendo sua 

curiosidade e o hábito de sempre indagar, evitando a aquisição do conhecimento 

científico como uma verdade estabelecida e inquestionável (BRASIL, 2006, p. 84). 

 

O aluno, como sujeito de aprendizagem, necessita de uma metodologia que permita 

estudar e aprender os conceitos e os fenômenos físicos e sua aplicação, para que assim possa 

contribuir para uma sociedade mais justa e humana. Pois a Física, desde o início é uma ciência 

experimental e é necessário que seja dada a devida importância para que os indivíduos 
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envolvidos entendam o seu real significado. Nesse sentido a Base Nacional Comum 

Curricular - BNCC estabelece as competências e habilidades para que os alunos do Ensino 

médio, no ensino de Física, possam atingir durante a sua formação básica.  

 

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2: Analisar e utilizar interpretações sobre a 

dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar 

previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e 

fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis. 

HABILIDADE: (EM13CNT205) Interpretar resultados e realizar previsões sobre 

atividades experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base 

nas noções de probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites explicativos das 

ciências (BRASIL, 2018, p. 555 - 559). 

 

Diante disso, é explícito a importância dada as atividades experimentais de 

investigação no Ensino de Física e que ela representa um método didático que traz resultados 

positivos ao processo de ensino e de aprendizagem, logo essas atividades devem ser 

utilizadas com mais frequência no ensino de Física para que os alunos possam compreender 

os conteúdos desta disciplina. Enfim, essa pesquisa se justifica tanto do ponto de vista teórico, 

quanto do ponto de vista prático, seja pela percepção do autor, quanto pelo resultado dos 

indicadores de desempenho escolar dos alunos deste município. Ainda visa contribuir com a 

comunidade acadêmica que tem o ensino de física como objeto de estudo. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

• Geral: 

Avaliar a contribuição da atividade experimental no ensino por investigação, como 

estratégia facilitadora para a aprendizagem significativa de fenômenos elementares da 

eletrostática, no terceiro ano do ensino médio de uma escola de Itacoatiara, Amazonas. 

 

• Específicos:  

1) Verificar a contribuição da atividade experimental investigativa no processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos. 

2) Comparar o comportamento e o envolvimento dos alunos durante a aula teórica 

e a aula experimental por investigação. 

3) Comparar a aprendizagem dos conteúdos adquiridos na aula teórica com os 

adquiridos com a atividade experimental investigativa. 

4) Elaborar uma sequência didática com base nos resultados da pesquisa realizada. 
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CAPÍTULO 2 

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Os últimos anos da Educação Básica (Ensino Médio) têm a finalidade aperfeiçoar 

os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental. É voltado para o preparo do estudante 

para processos seletivos, como os vestibulares e Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, 

com intuito de ingressar no ensino superior, ou para o mercado de trabalho, por isso esta é 

uma fase relevante e decisório para o aluno. 

Dentre as disciplinas do Ensino Médio, a Física, é a mais fundamental das ciências 

naturais e preocupa-se em estudar os fenômenos da natureza e seus aspectos mais gerais, em 

que procura verificar suas relações e propriedades, e preocupa-se em descrever e explicar as 

suas causas, também busca entender cientificamente os comportamentos gerais do mundo e 

da natureza que nos cerca, desde a mais simples partícula até o mundo integralmente (LUIZ; 

ÁLVARENGA, 2013, p. 11). Apesar disso, a Física está entre as disciplinas com maior índice 

de rejeição no contexto escolar, devido à forçada aplicação decorativa de equações, fórmulas 

e na complexidade de interpretações dos fenômenos físicos (MARQUE; SANTOS; 

BARREIRA, 2015). 

Os problemas que afetam o ensino de física não são contemporâneos e foram 

identificados há muitos anos, o que levou diversos estudiosos e pesquisadores a pensarem 

sobre suas razões e efeitos (ARAÚJO; ABID, 2003, p.176). No século XX, muitos projetos 

foram devolvidos com intuito de aprimorar o ensino de física, dentre eles estão: Physical 

Science Study Committee (PSSC) e Projeto de Ensino de Física (PEF) (CARVALHO, 2018, 

p. 54). Alves (2006), afirma que: 

 

As questões relativas aos processo de ensino-aprendizagem em física, 

principalmente em nível médio, têm sido tema de várias pesquisas nas últimas 

décadas, as quais têm identificado várias causas para tal situação; dentre elas, se 

destacam o grande número de alunos por turmas, falta de professores habilitados 

para ministrar a disciplina, a quase inexistência de equipamento e atividades 

práticas/experimentais, falta de domínio do conteúdo por parte dos professores, as 

dificuldades metodológicas e didáticas e, principalmente, a concepção do professor 

sobre o processo de ensino-aprendizagem da física (ALVES, 2006, p. 11). 

 

De modo geral, o componente curricular de Física na Educação Básica é ministrado 

de forma tradicional, centrado no professor, na fixação de fórmulas a serem utilizadas na 

resolução de exercícios, aulas expositivas e listas de exercícios, frequentemente retirado dos 
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livros didáticos ou das anotações das aulas do professor, proporcionado aos alunos pouca 

motivação para assistir à aula (MOREIRA, 2018).  

As maneiras de ensinar pelo método de ensino tradicional não são justificáveis, pois, 

além de perder tempo, os estudantes não aprendem como deveriam aprender, e isso pode ser 

uma das causas da desmotivação dos professores e alunos, que, acabam com uma visão de 

que as aulas tradicionais estão ultrapassadas. Diante dessa realidade indaga-se: 

 

Como modificar os modos de aprender e ensinar das instituições para gerar 

resultados mais positivos? Como garantir que os alunos se apropriem de 

conhecimentos historicamente acumulados e os relacionem com o cotidiano? 

Como gerar maior engajamento, motivação e responsabilidade nos alunos? Quais 

estratégias pedagógicas podem auxiliar o professor e tornar as aulas mais 

significativas? (CAMARGO; DAROS, 2018). 

 

Segundo as experiências dos alunos e com as ideias dos teóricos da psicologia da 

aprendizagem, em linha com a teoria da assimilação de Ausubel (2000), há indicativos que 

o uso de experimentos caseiros nas aulas de física, pode ser uma boa alternativa no 

aperfeiçoamento das técnicas de construção do saber na educação básica. 

 

2.2. ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Para compreender de forma bem-sucedida os processos que ocorrem com os 

estudantes, durante uma situação de ensino e aprendizagem, é necessário fazer uso de 

algumas teorias que descrevam o uso e retenção do saber, bem como o entendimento e 

transformação de conceitos envolvidos na cognição do indivíduo (GHEDIN; 

PETERNELLA, 2016, p. 197). Desta forma, nesse estudo foi optado pela abordagem teórica 

que tem ligação na corrente cognitivista, mais especificamente, com a teoria de Ausubel em 

relação à atividade experimental no ensino de física. 

David Paul Ausubel estudou na Universidade de Nova York e, como psicólogo da 

educação escolar, desenvolveu nos Estados Unidos da América um importante trabalho 

profissional. Seus estudos mais importantes foram desenvolvidos na década de 60, em 

trabalhos como Psicologia da Aprendizagem Significativa (1963) e Psicologia Educacional: 

Um Ponto de Vista Cognitivo (1968). Para Ausubel, as teorias e os processos de ensino 

devem estar relacionados à atividade que ocorre na sala de aula e aos fatores cognitivos, 

afetivos e sociais que a influenciam (PRÄSS, 2012, p. 133).  
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Em vista disso, a sua teoria é amplamente estudada. Autores como (MOREIRA, 

2011; BESSA, 2008; PRÄSS 2012), afirmam que a teoria da aprendizagem significativa de 

Ausubel, de modo geral, é aquela em que o pensamento se apresenta como símbolo e este 

interage de maneira substantiva e não arbitrária com aquilo que os alunos já sabem. 

Substantiva quer dizer não literal, e não arbitrária significa que a interação não é com 

qualquer ideia prévia, mas sim com alguma informação especificamente relevante 

preexistente na estrutura cognitiva do sujeito que aprende (MOREIRA, 2011, p. 13). 

 

2.2.1 A aprendizagem segundo Ausubel 

 

Ausubel é um representante do cognitivismo e se enquadra em um grupo de teóricos 

que procuravam ter o conhecimento do processo cognitivo por meio da percepção que o 

indivíduo tem do mundo. Diante desse contexto, existem três tipos de aprendizagem: 

aprendizagem cognitiva, aprendizagem afetiva e aprendizagem psicomotora. A 

aprendizagem cognitiva é aquela que tem sua estrutura hierarquizada em conceitos. Já a 

aprendizagem afetiva está relacionada com os sentimentos que ficam junto à experiência 

cognitiva. A aprendizagem psicomotora está relacionada com o grupo de resposta muscular 

obtida com treino específico (BESSA, 2008, p. 133). 

Após conhecer cada uma das aprendizagens, percebe-se que realmente a teoria da 

aprendizagem faz parte da teoria cognitivista, o que não quer dizer que Ausubel negue outros 

modos de aprendizagem, visto que o próprio afirma conhecer as outras maneiras de 

aprendizagem, como, por exemplo, aprendizagem afetiva e aprendizagem psicomotora que 

também é relevante no processo da aprendizagem cognitiva. Sabe-se também que a teoria de 

Ausubel possui certa ligação com as questões da aprendizagem adaptativas, isto é, por 

acomodação dos novos conceitos obtidos a um conjunto de conceitos aprendidos de forma 

prévia, mudando-os. Desta forma, a questão não está apenas na fixação do conhecimento 

recente a um conhecimento anterior, mas a outra forma de fixação, a saber, por meio da 

interação adaptativa, ou seja, acomodação, que modifica o conhecimento anterior em função 

de uma pressão hierarquizadas do esquema cognitivo (PRÄSS, 2012, p. 134). 

Assim, um conjunto de conhecimento que foram aprendidos atuam como âncora, 

englobando o novo conhecimento ao anterior e por sua vez modifica a estrutura cognitiva do 

indivíduo por intermédio da internalização de novas informação, isso quer dizer que quando 

o indivíduo aprende ele modifica a estrutura do conhecimento, assim como a expansão das 
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primeiras ideias para consolidação de novas ideias mais abstratas (GHEDIN; 

PETERNELLA, 2016, p. 201). 

De tal modo que, quando há uma relação do que é estudado com outros 

conhecimentos prévios, o qual pode ser teórico ou prático, a relação dos dois produz um 

conhecimento amplo, que não é mais o anterior em si, e nem conhecimentos novos separados, 

senão um novo conhecimento, gerado pela interação dos outros elementos cognitivos. Assim, 

quando esses conhecimentos são ancorados, não se perdem dentro dos conjuntos de outros 

conhecimentos, que por sua vez Ausubel denominou de aprendizagem significativa. 

Conforme Ausubel, fundamentado numa linha cognitivista, a aprendizagem ocorre 

por intermédio da associação dos conteúdos de forma não literal na estrutura cognitiva do 

indivíduo, por intermédio da junção com uma organização de conhecimentos peculiar, 

denominado de subsunçor (AUSUBEL, 2000). A palavra subsunçor pode ser uma concepção, 

um construto ou um modelo presente na organização cognitiva do indivíduo, que coadjuva 

na ancoragem do novo conhecimento (MOREIRA, 2011, p. 18).  

Por conseguinte, em um contexto de sala de aula, pode-se exprimir que a 

aprendizagem significativa acontece quando o assunto se ancora a um pensamento 

imprescindível, subsunçor, presente na organização cognitiva do aluno, se o aluno não detiver 

em sua estrutura os subsunçores para o novo conteúdo se relacionar, não será possível a 

aquisição significativa, fomentando apenas na fixação de definições, sem que haja o 

entendimento dos significados. Isto deixa evidente que o docente precisa ficar atento aos 

conhecimentos preexistentes dos alunos, finalmente, de acordo com a exposição às 

informações, os alunos irão assimilar e reestruturar seu conhecimento.  

 

2.2.2 Teoria da aprendizagem significativa no processo de ensino-aprendizagem 

 

A aprendizagem significativa pode ser entendida como: 

 

A interação do conhecimento já existente no indivíduo com o novo conhecimento 

a ser aprendido, e que essa interação é não-literal e não-arbitrária.  Neste processo 

os novos conhecimentos adquirem significado para o aprendiz e os conhecimentos 

prévios adquirem novos significados e podem ficar mais estáveis na estrutura 
cognitiva (MOREIRA, 2011, p. 14).  

 

De acordo com Präs (2012, p. 29), além de não arbitrária, para ser significativa, a 

aprendizagem necessita ser substantiva, quer dizer não-literal, isto é, o que é incorporado na 

mente do indivíduo é a substância do novo conhecimento, novas ideias, não as definições ou 
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conceitos precisos usados para expressá-la. As definições, conceitos ou proposições podem 

ser explicadas de diferentes maneiras, através de distintos símbolos ou grupos de símbolos 

igualmente em termos de significados. Nesta perspectiva, segundo Moreira (2011), para o 

aprendiz aprender de maneira eficaz é preciso que ocorra uma organização dos instrumentos 

de aprendizagem para os alunos, deve-se fazer exibição das ideias de maneira precisa e 

simplificada. Nessa perspectiva, a partir do momento que o aluno aprendeu o significado, 

essa nova informação será retida por muito tempo como um grupo de informações bem 

ordenadas. 

Entretanto, a aprendizagem significativa ocorre quando o aluno consegue dar 

sentido ao que ele aprendeu, porém, estes sentidos têm sempre qualidades pessoais. Nesse 

ponto de vista, “Ausubel vê o acúmulo de conhecimento no cérebro humano como um 

conjunto ordenado e hierarquizados de conhecimento prévio que dinamicamente se inter-

relacionam (MOREIRA, 2011, p. 153). 

Mas, se o estudante não conseguir fazer essa relação das novas informações com as 

informações que estão ancoradas na sua estrutura cognitiva, resulta no que Ausubel 

denominou de aprendizagem mecânica, isto é, “a aprendizagem mecânica é quando o novo 

conhecimento não interage ou tem pouca interação em uma edificação mental e ordenada ao 

assunto previamente detido pelo estudante (GHEDIN; PETERNELLA, 2016, p. 201). Assim, 

pode-se dizer que aprendizagem mecânica é aquela que não tem significado, ou seja, os 

alunos memorizam o conteúdo para as prova e logo depois é apagado da memória 

(MOREIRA, 2011, p. 32). Desta maneira, as novas informações detidas pelo estudante são 

armazenadas de forma arbitrária e literal. Segundo Pontes Neto (2006), se o conteúdo 

aprendido pelos os alunos forem de forma decorada, a aprendizagem não será significativa. 

Então: 

 

Para a desenvolução de subsunçores, Ausubel afirma que, será necessário o uso de 

organizadores prévios, que são materiais instrucionais apresentados antes do 

assunto a ser aprendido. E este possui um alto nível de abstração e inclusividade 

em relação aos materiais de aprendizagem (MOREIRA, 2011, p.30). 

 

Os organizadores prévios são, portanto, materiais didáticos que precedem a 

apresentação dos recursos didáticos de aprendizagem, e tem objetivo de fazer uma inter-

relação entre o conhecimento preexistente com os futuros conhecimentos, de maneira que 

essas novas ideias sejam aprendidas significativamente, “ou seja, organizadores prévios são 
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úteis para simplificar a aprendizagem na medida em que funcionam como pontes cognitivas” 

(MOREIRA, 2008, p.2). 

É possível identificar três tipos de aprendizagem significativa: representacional, 

conceitual e proposicional (MOREIRA, 2011). A aprendizagem representacional é aquela 

que se atribui apenas a nome de objeto, isto é, símbolo linguístico, quer dizer que o signo 

significa apenas o nome do objeto sem que haja ainda uma definição, apenas uma 

representação. A aprendizagem conceitual ocorre quando o aprendiz faz a separação de 

atributos essenciais ou regularidades do objeto, que passa a ser representado por determinado 

signo que não depende mais de um objeto concreto. Podemos identificar dois métodos para 

este tipo de aprendizagem: a formação conceitual, que está associada à aquisição de 

conceitos através de experiências diretas, é normalmente associada à crianças pequenas; a 

assimilação conceitual, que ocorre quando o indivíduo já dispõe de um vocabulário rico, 

permite que a aquisição de novos conceitos seja feita pela combinação dos já existentes em 

sua estrutura cognitiva. Esta é a forma dominante de aprendizagem conceitual em crianças 

na idade escolar e adultos. O terceiro tipo, a aprendizagem proposicional, ocorre quando as 

novas ideias ganham significado e é expressa por uma proposição. Para isso é necessário que 

o estudante incialmente aprenda um conceito, para então compreender o significado da ideia 

expressa por meio deste conceito. 

Na medida em que a aprendizagem significativa ocorre, conceitos são 

desenvolvidos, elaborados e diferenciados em decorrência de sucessivas interações. Ausubel 

afirma que, a estrutura cognitiva é um conjunto ordenado hierarquicamente, que obedece a 

dois princípios básicos: diferenciação progressiva e reconciliação integrativa (MOREIRA, 

2011, p. 20-22). 

De acordo com Ghedin; Peternella (2016, p. 206) diferenciação progressiva e 

reconciliação integrativa é: 

 

A diferenciação progressiva é, “princípio segundo o qual permite que os conteúdos 

e o material de ensino sejam ordenados sequencialmente e hierarquizado, e as 
ideias mais gerais e inclusivas do conteúdo serão apresentadas no início e logo após 

são progressivamente diferenciados. Já a reconciliação integrativa é o princípio que 

permite que a nova informação, por intermédio de uma estrutura ordenada e 

hierarquizada, retome ao seu ponto inicial, comparando, embelecendo semelhança 

e diferenças em um processo de ir e vir, isto é, em um processo recursivo 

(GHEDIN; PETERNELLA, 2016, p. 206). 

 

Assim, mediante a teoria de Ausubel (2000), percebemos que ele faz referência ao 

trabalho do professor em sala de aula. Para ele, o professor deve fazer intervenções para 
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auxiliar na aprendizagem significativa. Para tanto, segundo BESSA (2008, p. 137) com base 

em Ausubel, afirma que o professor necessita: 

 

I. Determinar a estrutura conceitual e proposicional da matéria, que significa 

determinados conceitos que serão utilizados bem como a forma de sua 

apresentação;  

II. Identificar os elementos subsunçores (conceitos/conhecimentos já formulados e 

adquiridos) que serão necessários para aprender significativamente um conteúdo; 

III. Diagnosticar o que os alunos já sabem, mapeando, entre os subsunçores, 
aqueles que se encontram disponíveis na estrutura cognitiva do aluno;  

IV. Ensinar utilizando recursos e princípios que levem os alunos a uma 

aprendizagem significativa, o que pode ser feito com o auxílio dado pelo professor 

para a compreensão da matéria BESSA (2008, p. 137). 

  

Portanto, acredita-se que o professor deve fazer a organização dos conhecimentos 

dos alunos, em torno dos conhecimentos já adquiridos. Uma vez que essa prerrogativa se 

torna necessária para que haja aprendizagem significativa. 

 

2.2.3 Requisitos para a aprendizagem significativa. 

 

Moreira (2011) afirmam que são necessários dois requisitos para a aprendizagem 

ser significativa: 1) os recursos de aprendizagem devem ser potencialmente significativos e 

2) o aprendiz deve mostrar que possui uma inclinação em querer aprender. O professor deve 

organizar os materiais, pois estes são importantes no processo de ensino e é um aliado ao 

conhecimento já existente e a predisposição do aluno. Diante dessa perspectiva essa prática 

de ensino pode ser um importante “mecanismo mediador da aprendizagem significativa” 

(GHEDIN; PETERNELLA, 2016, p. 206). 

Moreira (2011) afirma que os recursos didáticos podem ser potencialmente 

significativos ou não significativos. Não existem livros, aulas, problema significativos, pois 

o significado está nas pessoas e não nos materiais. Desse modo, é o aluno que dá sentido aos 

novos conhecimentos que tem relação ao conteúdo estudado, porém esses sentidos podem 

demorar, pois é preciso que se faça negociação e intercâmbios de significados. A segunda 

condição não é tão simples como se parece, pois, para satisfazê-la o estudante deve aspirar 

relacionar os novos conhecimentos de forma substantiva e não-arbitrária a seus 

conhecimentos preexistente, isso significa que os alunos devem querer aprender, vale 

ressaltar que, não se trata de motivar os alunos, ou do aluno gostar da disciplina, mas que ele 

saiba comparar interativamente as novas ideias à informações prévias, de modo a transformar 

essas novas ideias e dar outros significados (MOREIRA, 2011, p. 25). 



24 

 

2.2.4 A função da estrutura cognitiva prévia 

 

Sabe-se que a função da estrutura cerebral, é o principal fator para obter uma 

aprendizagem significativa, são os saberes prévios e sua hierarquia, que são os responsáveis 

pela retenção de novas informações, ou seja, quando esse novo saber é dominado,  a 

compreensão, a solidez e a ordenação de saberes prévios em dado grupo de ideias, em um 

certo tempo, a interferência é o que mais colabora para a aquisição significativa de novas 

ideias nessa área. Nesse processo de interação, as novas ideias ganham significado e se 

diferenciam em relação as ideias já existentes que, por sua vez, ganham novos significados e 

ficam mais sólidas, mais distintas, mais ricas, mais capazes de se ligarem a novas ideias 

(MOREIRA, 2011, p.26). 

É importante ressaltar que esse processo é dinâmico, interativo e está sempre se 

modificando, os subsunçores podem sofrer modificação, bastante acentuada que é chamada 

de modificação correlativa que reforça o conhecimento prévio, outra modificação do 

subsunçor é a derivativa, que nesse caso; ocorre quando é possível aprofundar o novo 

conhecimento com a possibilidade de aumentar o nível de reflexão a respeito de determinado 

conteúdo (MOREIRA, 2011, p.27). 

 

2.2.5 As ideias-âncora ou subsunçores para a aprendizagem significativa 

 

Quando se pensa em aprendizagem significativa e para que isso ocorra é necessário 

que o aprendiz tenha em seu esquema mental as ideias-âncoras ou subsunçores, isto é, os 

conhecimentos já existentes, esses saberes são expressivamente relevantes, pois é por 

intermédio deles que haverá relação com a nova informação a ser aprendida, portanto ideais- 

âncora ou subsunçores nada mais é que os conhecimentos já existentes que interagem com 

os novos saberes  de maneira significativa para formar outro sabres (GHEDIN; 

PETERNELLA, 2016, p. 203). 

 

2.2.6 Os recursos instrucionais para a ocorrência da aprendizagem significativa 

 

Os recursos instrucionais ou organizadores prévios são uma estratégia elaborada 

pelo educador em que ele irá apresentar materiais introdutórios aos alunos, antes do material 

de aprendizagem em si. O conteúdo é apresentado de forma propositalmente, transformar a 

estrutura cognitiva do aluno, para que a nova informação seja formada a partir de informações 
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já existentes. A estratégia procura apresentar o novo conceito a partir da sua ideia mais geral 

e depois ir detalhando-o, retornando ao conceito geral sempre que possível (MOREIRA, 

2011, p. 30). 

Ainda, para Moreira (2011), o uso de recursos instrucionais é importante, porque 

eles servem de ligação entre o que aprendiz já sabe e o que ele deveria saber a fim de que o 

novo material possa ser aprendido de forma significativa. Os materiais instrucionais, 

provavelmente facilitam a incorporação e longevidade do material aprendido de dois modos. 

No primeiro, os recursos instrucionais se apoiam em ideias-âncora na estrutura cognitiva do 

aprendiz. Assim, não apenas o novo material se torna familiar e significativo para o aprendiz, 

mas as ideias já existentes são selecionadas e utilizadas de forma integrada. Em segundo 

lugar, os organizadores, quando elaborados em um nível adequado de inclusividade, torna 

possível a subordinação sob condições especificamente relevantes e oferecem uma ótima 

base. 

Para Moreira (2011), há dois tipos de organizadores prévios: o organizador 

expositivo e o organizador comparativo. O organizador expositivo é usado quando o material 

de aprendizagem não é familiar, ou seja, o aprendiz não possui ainda o conhecimento prévio 

que serve para intermediar o que o aluno sabe e o que ele deveria saber para tornar o material 

potencialmente significativo. Já o organizador comparativo ajudará o aprendiz a integrar 

novos conhecimentos à estrutura cognitiva e, ao mesmo tempo, a discriminar outros 

conhecimentos já existentes nessa estrutura que são essencialmente diferentes, mas que 

podem ser confundidos.  

A função dos recursos instrucionais é suprir a deficiência de ideias-âncora ou para 

mostrar interação, a relação e a descrição entre novos conhecimentos e conhecimentos já 

existentes (MOREIRA, 2011, p. 31). 

 

2.2.7 Aprendizagem significativa versus aprendizagem mecânica 

 

Segundo Souza (2016), com base em Ausubel, existem dois tipos de aprendizagem: 

a aprendizagem significativa e a aprendizagem mecânica. A aprendizagem significativa é 

aquela que se caracteriza pela interação entre os conhecimentos prévios a novas informações 

que consegue ancorar-se em conceitos pré-existentes da estrutura cognitiva do aprendiz, 

provocando a reorganização da aprendizagem. A aprendizagem mecânica é que ocorre em 

grande parte da escola, é uma aprendizagem que não tem significado, é puramente 
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memorística, muitas vezes os alunos usam essa técnica para estudar para a prova e que logo 

após é deletado ou esquecida da estrutura cerebral (MOREIRA 2011). 

Assim, a aprendizagem significativa se diferencia da mecânica, pois na 

aprendizagem mecânica o conhecimento retido não dura muito tempo ele é esquecido 

“praticamente total”, já na aprendizagem significativa o esquecimento e “residual”, ou seja, 

o conhecimento adquirido não é perdido totalmente, pois parte desse conhecimento fica 

dentro de subsuçores, isto é, há um resíduo dele no subsunçor. Se esse saber não for 

esquecido, mais aprendido de maneira significativa, o aluno terá mais facilidade de 

reaprender esse saber, mas se foi aprendido de forma mecânica o alunos terá dificuldade, isso 

quer dizer que esse saber nuca foi aprendido, então não se pode falar em aprendizagem 

(MOREIRA, 2011, p. 40). 

Ainda segundo Ausubel (2000), a vantagem de a aprendizagem significativa em 

relação a aprendizagem mecânica está no entendimento, no significado, isto é, na capacidade 

que o aprendiz tem em transportar o conhecimento adquirido para outro conhecimento novo, 

enquanto na aprendizagem mecânica o aprendiz consegue lidar apenas com situações da sua 

rotina. 

 

2.3 A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE EXPERIMENTAL COM CARÁTER 

INVESTIGATIVO PARA O ESTUDO FÍSICA 

 

Segundo Präs (2012, p.29), a aprendizagem pode ser processada por descoberta e 

recepção. Por descoberta, “o aluno deve aprender “sozinho”, deve descobrir algum princípio, 

relação, lei, como pode acontecer na solução de um problema”. Por recepção “o aluno recebe 

a informação pronta (como em uma aula expositiva) e o trabalho do aluno consiste em atuar 

ativamente sobre esse material, a fim de relacioná-lo a ideias relevantes disponíveis em sua 

estrutura cognitiva”. 

Na aprendizagem de física, as atividades experimentais são raras em sala de aula. 

Sabe que, os experimentos se constituem um artifício que, desperta o interesse dos alunos, 

além de propiciar uma situação de investigação. Quando as atividades experimentais são 

planejadas considerando esses fatores, elas constituem momentos particularmente produtivos 

no processo de ensino aprendizagem (SOUZA, 2013, p. 12). 

Segundo Silva; Duarte (2018, p. 4): 
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[...] a utilização de atividades experimentais no ensino de física possibilita 

inúmeras contribuições, tanto na participação dos alunos durante as aulas, como na 

compreensão do conteúdo e na sua utilização no cotidiano, pois permite a 

aproximação entre a teoria e a prática. (SILVA; DUARTE 2018, p. 4). 

 

Além do mais, os experimentos caseiros de baixo custo possibilitam o professor de 

física fazer a contextualização dos conteúdos dessa disciplina. Por isso, um trabalho docente 

voltado aos aspectos da contextualização, em conjunto com experimentos, poderá contribuir 

para uma melhoria na qualidade de ensino dos conteúdos de Física, bem como desenvolver 

a aprendizagem significativa.  

Para facilitar essa aproximação, foram feitos estudos para demonstrar estratégias 

que possibilitam uma aprendizagem efetiva dos conteúdos por meio de experimentos 

caseiros, (ver VIERA, et al. 2018; MOREIRA, 2018; SILVA; SALES, 2018; SILVA; LEAL, 

2016; GOMES; PINTO; FILHO, 2017). Ainda segundo Abid (2003), o uso de atividades 

experimentais tem sido apontado por professores e alunos como uma das maneiras mais 

frutíferas de se minimizar as dificuldades de se aprender e de se ensinar Física de modo 

significativo e consistente, além de ser utilizado também para a ação motivadora na 

disciplina. Para reforçar esse pensamento, Brasil (2006), diz que: 

 

É indispensável que a experimentação esteja sempre presente ao longo de todos os 
processos de desenvolvimento das competências em Física, privilegiando-se o 

fazer, manusear, operar, agir, em diferentes formas e níveis. É dessa forma que se 

pode garantir a construção do conhecimento pelo próprio aluno, desenvolvendo a 

sua curiosidade e o hábito de sempre indagar, evitando a aquisição do 

conhecimento científico como uma verdade estabelecida e inquestionável 

(BRASIL, 2006, p. 84).  

 

Os trabalhos desenvolvidos por Gomes et al. (2015), Zimmermann (2005), Rosa; 

Rosa (2005) destacam que com experimentação o estudante é transformado em sujeito da 

aprendizagem, possibilitando que ele desenvolva habilidades e competências específicas, 

visto que as aulas práticas podem fazer com que os alunos junto com o professor interajam e 

troquem ideias, de modo que o conteúdo possa ser melhor assimilado. Ainda, diversos 

estudos (ver SILVA; DUARTE, 2018; MOREIRA 2018; VIEIRA; et al. 2018; HOFFMANN 

2017; SILVA; LEAL, 2017; SERÉ, COELHO; NUNES 2003), desenvolveram estudos 

similares e concluíram que as aulas práticas estimulam a curiosidade e o interesse de alunos, 

de modo a permitir que os alunos se envolvam em investigações científicas, ampliando a 

capacidade de resolver problemas, compreendendo conceitos básicos e desenvolvendo 

habilidades. Segundo Santos; Oliveira; Silva (2018), afirmam que: 
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As atividades do tipo investigação são aquelas que proporcionam uma maior 

participação dos alunos no processo experimental, pois possibilita o investigador 

pesquisar, planejar, interpretar e executar os experimentos para discutir ou explicar 

o fenômeno, além disso, permite que o aluno tenha uma abordagem mais ativa do 

conteúdo, podendo assim, discutir e explicar os problemas apresentados no próprio 

contexto da aula. Neste tipo de atividade, o professor é um mediador entre a turma, 

e está responsável por questionar os experimentos e auxiliar os alunos na busca por 

explicações do fenômeno apresentado (SANTOS; OLIVEIRA; SILVA, 2018, p. 

4). 

  

Assim, por definição, o ensino por investigação é uma metodologia ativa, que 

possibilita unir teoria e prática, melhorar o processo de ensino-aprendizagem, ocorrência de 

interação entre professor e aluno, trabalho integrado e além de proporcionar ao estudante de 

construir o seu próprio conhecimento à respeito de fatos, leis, modelo e teoria da ciência 

(FERRAZ; SASSERON, 2017). 

A realização de atividades experimentais no ensino de física tem se mostrado um 

excelente meio para que o aluno compreenda o conteúdo, possa observar, descobrir e 

entender como ocorrem os fenômenos, não apenas no nosso dia a dia, mas também na 

compreensão das teorias e fórmulas usadas nos livros e estabelecer relação entre a teoria e a 

prática. Nesse sentido, é necessário que atividade experimental seja orientada pelo o 

professor a partir de questões investigativas que tenham relação com a vida cotidiana dos 

alunos, para que dessa forma esses problemas sejam reais, desafiadores e possam ir além de 

comprovação de aulas teóricas e da manipulação dos materiais a serem utilizada no 

experimento (BATISTA; SILVA, 2018).  

Portanto, a atividade experimental com caráter investigativo se apresenta atualmente 

como instrumento que possibilita os alunos aprender os conteúdos, desenvolver o 

pensamento crítico, reflexão dos fenômenos, desenvolvimento de argumentação entre outros 

(BATISTA; SILVA, 2018, p. 99). Além de contribuir como o fazer pedagógico dos 

professores de física, e assim proporcionando uma aprendizagem significativa. 

 

2.4 ATIVIDADE EXPERIMENTAL COMO METODOLOGIA FACILITADORA NA 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE FÍSICA 

 

De acordo como Carvalho (2018) com base em Lanetta, por volta do século XIX as 

atividades experimentais em sala de aula passaram a compor o planejamento do ensino de 

física nas escolas de ensino médio e tinham o propósito aproximar os alunos dos fenômenos 

físicos. 
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Dessa maneira, partindo da ideia de Reis, (2013), o uso de atividade experimental 

no espaço escolar é uma ferramenta promitente no ensino de física, pois é através dela que 

ocorrem as interações sociais, o diálogo e a troca de informações, que não se resumem 

somente a interação professor-aluno. Este método é eficaz para auxiliar na compreensão entre 

teoria e prática dos conteúdos de física. Ele ainda afirma que o discente é o indivíduo mais 

capacitado a demonstrar e orientar a execução dessas atividades, pois ele além de apresentar 

e explicar o modelo teórico vai instigar a busca dos alunos por novos conhecimentos, 

consequentemente fazendo com que o aprendizado deles seja maior. 

Diante dessa perspectiva, as atividades experimentais se constituem um recurso 

instrucional potencialmente significativo (MOREIRA, 2011), porém, devem ser utilizados 

com cuidado para que possa proporcionar discussões das suas verdadeiras potencialidades 

dentro da sala de aula, bem como dar uma dinâmica na aprendizagem significativa dos 

alunos. Uma vez bem planejada pode proporcionar momento de interação entre as pessoas 

envolvidas nessa atividade, isto é, troca de experiências, interação entre os saberes do 

cotidiano e os saberes científicos (BEZERRA, 2016, p. 23-26). As atividades experimentais 

são uma metodologia utilizada no ensino de física com diferentes finalidades, como despertar 

o interesse, envolver os alunos em investigações, na resolução de problemas, na compreensão 

de conceitos e no desenvolvimento de habilidades (AGOSTINI; TREVISOL; CATARINA, 

2014; KRASILCHIK, 2004). 

Do ponto de vista de Ausubel, a experimentação pode ser compreendida como um 

método para apresentar os conhecimentos prévios dos estudantes e, propiciar ou formalizar 

os subsunçores que podem auxiliar a aprendizagem de alguns conteúdos. Desse modo, a 

experimentação pode fornecer subsunçores importantes para o aluno superando o limite entre 

o que o estudante conhece e aquilo que ele deverá aprender (MAIA et al., 2013). Ainda de 

acordo com Leiria; Mataruco (2015), confirmam que: 

 

Para tornar essas atividades experimentais em um processo de aprendizagem 

significativa para os sujeitos, pode-se desenvolver um questionamento que irá 
servi-lo como orientação durante o processo de experimentação. Dessa maneira, o 

professor age como se soubesse que seus alunos e alunas já possuem um 

conhecimento mínimo sobre o assunto a ser trabalhado, e que esse conhecimento é 

incompleto de natureza e que deverá haver um embate entre o conhecimento dos 

seus indivíduos com o conhecimento científico (LEIRIA; MATARUCO, 2015, p. 

324).  

 

Assim, a atividade experimental tem sido apontada pelos docentes e discentes como 

um método estratégico nas aulas de física, pois tem se tornado um método que tem dado 



30 

 

frutos na melhoria no ensino de física de maneira significativa (ALVES, 2006, p. 25). Desta 

forma, são necessários que ocorram mudanças na maneira de como o ensino de física é 

ministrado atualmente no ensino médio, de modo que possa contribuir para aprendizagem 

significativa dos alunos e na sua formação profissional e social. 
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CAPÍTULO 3 

3.1 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

O presente trabalho é de natureza quali-quantitativa do tipo estudo de caso, pois, 

para Knechtel (2014, p. 106), a pesquisa quali-quantitativa “interpreta as informações 

quantitativas por meio de símbolos numéricos e os dados qualitativos mediante a observação, 

a interação participativa e a interpretação do discurso dos sujeitos (semântica)”. 

Quanto ao tipo, segundo Gil (2008), o “estudo de caso é caracterizado pelo estudo 

profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento 

amplo e detalhado, tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos 

considerados” (GIL, 2008, p. 76). De acordo com Yin (2001, p. 32), o estudo de caso é um 

estudo empírico que investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, 

quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas e no qual 

são utilizadas várias fontes de evidência. 

A pesquisa foi realizada em uma escola que pertence à esfera administrativa pública 

estadual, funcionando nos turnos matutino e vespertino, atendendo turmas de 1º ao 3º ano do 

Ensino Médio. O estudo foi desenvolvido em duas etapas e aplicado a duas turmas do terceiro 

ano do Ensino Médio, uma turma controle e uma turma participante.  

Na primeira etapa, foi aplicado na turma de controle o questionário prévio ANEXO 

(B), para verificar o conhecimento prévio dos alunos e posteriormente uma aula teórica com 

metodologia tradicional. Na turma participante, foi aplicado o questionário I seguido de uma 

aula teórica introdutória, que serviu como “ponte” para as atividades experimentais, em 

conjunto com perguntas com caráter investigativo sobre eletrostática, mais precisamente 

sobre os processos de eletrização.  

Na segunda etapa, foi aplicado na turma de controle o questionário final ANEXO 

(C) e posteriormente foi realizado a aula experimental do mesmo modo que na turma 

participante. Na turma participante, foi organizado um debate referente a aula experimental 

investigativa realizada na primeira etapa, e aplicado o questionário II.  

A aula experimental, consistiu nos seguintes experimentos didáticos: Versorium, 

experimento com eletroscópio e experimento com o pêndulo ANEXO (A). Esses 

experimentos foram escolhidos para verificar se a inserção de atividades experimentais, 

como complemento de aulas teóricas, melhora o rendimento dos alunos no processo de 

ensino-aprendizagem, bem como o envolvimento. 
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Em ambas as etapas, as aulas tiveram duração de 45 minutos, perfazendo um total 

de 90 minutos para cada turma. Vale ressaltar que, todas as atividades foram aplicadas a 

ambas as turmas para que nenhum aluno ficasse prejudicado. O quadro 1 resume as etapas e 

atividades desenvolvidas na escola. 

 

Quadro 1. Atividades a serem desenvolvida com duas turmas do terceiro ano do Ensino Médio, na Escola 

Estadual Deputado Vital de Mendonça em Itacoatiara, Amazonas. 

Etapa Turma Atividade Duração (min) 

1 

Controle Questionário prévio 15 

 Aula Teórica 30 

Participante Questionário prévio 15 

 Aula Teórica 10 

  Experimento investigativo 20 

2 

Controle Questionário final 20 

 Experimento investigativo 25 

Participante Debate 25 

 Questionário final 20 

  Tempo total 180 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para compararmos o grau de aprendizagem das turmas entre a aula teórica e a aula 

experimental, foram aplicados dois questionários (Anexo B e Anexo C), com perguntas 

objetivas. Os questionários foram elaborados de forma sucinta e objetiva, com base no livro 

didático Física aula por aula: eletromagnetismo, Física moderna, 3º ano / Benigno Barreto 

Filho, Claudio Xavier da Silva – 3º ed. – São Paulo: FTD, 2016. 

 

3.1.1 APLICAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi desenvolvida na Escola Estadual Deputado Vital de Mendonça. 

Participaram dessa pesquisa, alunos de duas turmas de 3° ano do ensino médio, identificadas 

como turma controle e turma participante, cada turma composta por 30 alunos.  

 

3.1.2 CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 
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A Escola está situada a Rua Álvaro França nº. 1740, no Bairro da Colônia - Zona 

Sul, na cidade de Itacoatiara, interior do Estado do Amazonas. Teve sua criação, como Escola 

Comercial de Itacoatiara, em 6 de agosto de 1952. Esta Escola pertence à esfera 

administrativa pública estadual funcionando nos turnos matutino e vespertino, atendendo 

turmas do Ensino Médio do 1º ao 3º ano. A Escola, além de atender o alunado do seu bairro, 

recebe estudantes de todo o município de Itacoatiara, inclusive da zona rural. A Escola atende 

um corpo discente bem diversificado quanto ao poder econômico, os pais/ou responsáveis 

desse alunado possuem uma formação que vai do Ensino Fundamental incompleto a cursos 

de Nível Superior, exercendo atividades rurais e domésticas, no comércio e na construção 

civil, como também no setor público e privado. 

Conforme seu Projeto Político Pedagógico (PPP) a escola tem o objetivo de ampliar 

e fortalecer a gestão democrática na escola, promover ao aluno o acesso, a permanência e a 

qualidade de ensino, um espaço físico, pedagógico, político e cultural de formação de sujeitos 

de plena cidadania e de consciência crítica, capazes de produzirem conhecimentos, 

transformando-os em aprendizagem concreta, melhorando significativamente o processo 

ensino e aprendizagem, com a participação efetiva da comunidade nas decisões escolares e 

favorecendo o crescimento social e intelectual da comunidade (PPP, 2017, p.26). Tudo isso 

de acordo com os princípios assegurados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9.394/1996 e pelas Competências Gerais estabelecidas para a Educação Básica que 

orientam tanto às aprendizagens essenciais a serem garantidas no âmbito da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) do Ensino Médio quanto os itinerários formativos a serem 

ofertados pela escola. 

Seu espaço físico possui 12 salas de aulas, todas destinadas ao Ensino Médio, sendo 

quatro salas de 1º ano, quatro de 2º ano e quatro de 3º ano, além de uma sala de Atendimento 

Educacional Especializado-AEE, voltada para deficiência auditiva e visual – DA e DV que 

recebe os alunos da rede estadual de ensino do Nível Médio. O período da manhã atendeu 

480 alunos e o da tarde 471, totalizando 951 alunos, dados provenientes da secretaria da 

escola. 

A missão da escola é proporcionar à comunidade local serviços educacionais de 

qualidade, dando ênfase nos processos de ensino e aprendizagem significativa, competente, 

eficaz e eficiente para a construção da vida cidadã. O documento PPP da escola está 

atualizado e a prática pedagógica é desenvolvida de acordo com este documento. 
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3.1.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada a partir de dois questionários, um inicial e outro final. 

O inicial com 05 (cinco) questões de múltiplas escolhas, isto é, objetivas (ver anexo B), este 

questionário teve o intuito de aferir o conhecimento dos alunos quanto a este conteúdo 

(eletrostática: Processos se eletrização) da Física. Já o questionário final com 08 (oito) 

questões também objetivas, com 03 (três) questões para aferir a concepção dos alunos quanto 

a Física e a atividade experimental e 05 (cinco) referente ao conteúdo já citado. 

Para Gil (2008) apud Júnior (2015), “o questionário busca traduzir objetivos da 

pesquisa em questões específicas, onde as respostas obtidas irão descrever as características 

da população pesquisada ou testar as hipóteses que foram construídas durante o planejamento 

da pesquisa”. 

 

3.1.4 PRIMEIRA ETAPA 

 

Como já citado, a primeira etapa foi dividida em dois momentos, um na turma de 

controle e outro na turma participante, participaram dessas etapas 30 alunos em cada turma. 

No primeiro momento, foi aplicado na turma de controle, o questionário prévio, que teve 

duração de 15 minutos, esse questionário teve objetivo de verificar o conhecimento prévio 

dos alunos. Posteriormente foi ministrada uma aula teórica com metodologia tradicional, que 

teve duração de 30 minutos, sobre o tema “eletrostática”. Nessa aula foram apresentadas e 

discutidas as definições básicas relativas ao assunto, assim como exemplos do livro didático 

e do cotidiano. Foram utilizados materiais didáticos como data show, notebook, quadro e 

pincéis. Em seguida, foi realizada uma breve indagação a respeito da opinião dos alunos 

sobre os processos de eletrização.  

No Segundo momento foi aplicado o questionário prévio na turma participante, 

também com intuito de verificar o conhecimento prévio dos alunos, com duração 15 minutos. 

Em seguida foi ministrada uma aula teórica introdutória que teve duração de 10 minutos, 

sobre “eletrostática”. Nessa aula, foi apresentado e discutido as definições básicas relativas 

ao tema. Posteriormente, os alunos foram distribuídos em seis equipes para realizar as 

atividades experimentais em conjunto com perguntas investigativas. Essas atividades tiveram 

duração de 20 minutos e foram realizados os seguintes experimentos: eletrização por atrito, 

eletrização por contato e eletrização por indução, é importante ressaltarmos que as atividades 

experimentais além de serem apresentada em sala de aula, também foram orientada como 
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atividades extraclasse, em que os alunos tiveram um intervalo de  tempo de 17 de outubro a 

04 de novembro para estudarem o tema com base nas perguntas investigativas ANEXO (D), 

através do livros didáticos, internet e entre outras fonte de pesquisa. O intuito de propor essas 

atividades investigativas é de pôr os alunos mais perto do fazer científico, em que pudessem 

ser levados a refletir, discutir, explicar e relatar sobre os fenômenos físicos observados por 

intermédio dos experimentos (MOTA, 2016).  

 

3.1.5 SEGUNDA ETAPA 

 

A segunda etapa também foi dividida em dois momentos. No primeiro momento, 

para a turma controle, foi aplicado o questionário final com oito questões, das quais, três 

questões tinham intuito de avaliar a opinião dos alunos sobre o ensino de física e a 

importância das atividades experimentais. As outras cinco questões eram de múltipla escolha. 

Os alunos tiveram 20 minutos para responder as questões. Posteriormente, foram realizadas 

pelos alunos às atividades experimentais em conjunto com perguntas investigativas, esse 

momento teve duração de 25 minutos. 

O segundo momento consistiu em um debate com os alunos da turma participante 

referente a aula experimental, realizada na primeira etapa desse estudo. Esse debate teve 

duração de 25 minutos e posteriormente foi aplicado o questionário final, que teve duração 

de 20 minutos. 

 

3.1.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados obtidos em relação ao questionário final (ANEXO C) receberam aqui um 

tratamento qualitativo e um tratamento quantitativo, isto é, estatístico, que pode ajudar a 

esclarecer alguns pontos que merecem ênfase especial neste trabalho, para as três perguntas 

que faz referência a opinião dos alunos sobre o ensino de física (estudo de caso), foi possível 

fazer um tratamento qualitativo em que os dados das respostas foram planilhadas, convertido 

em porcentagem e ilustrado em gráfico. Já para as cinco perguntas finais, que faz referência 

a diversidade das respostas dos alunos no que se refere ao conhecimento sobre o conteúdo 

ministrado em sala de aula, foram tratadas quantitativamente. 

Os questionários foram avaliados pelo autor e os resultados (número de acertos) 

foram tabulados. A fim de verificar a aprendizagem significativa, as médias de acertos foram 

comparadas entre as turmas por meio de Análise de Variância de uma via (OneWay-
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ANOVA). Como variável dependente foi considerado o número de acertos e como variáveis 

independentes os questionários 1 e 2 e as turmas. O teste foi feito com o software estatístico 

R, versão 3.3.2 (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2016). Também, foram feitas 

observações sobre o comportamento dos alunos, a participação e interação com as atividades 

propostas, com o objetivo de complementar a avaliação de como os alunos interagiam em 

sala durante a atividade experimental desenvolvida. 
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CAPÍTULO 4 

4.1 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

A sequência didática foi aplicada em duas etapas e participaram dessas atividades 

60 alunos de duas turmas do 3º ano do ensino médio (30 alunos por turma). A figura 1 

representa o gráfico com a média de acerto da turma de controle em relação ao questionário 

prévio e final e a média de acertos da turma participante em relação aos mesmos 

questionários. Nesse sentido, é importante salientar que no gráfico o eixo horizontal 

representa as turmas e no eixo vertical representa os acertos. 

 

Figura 1. Média de acertos dos questionários aplicados as turmas de 3º ano do Ensino Médio, da Escola 

Estadual Deputado Vital de Mendonça, no município de Itacoatiara, Amazonas. 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Assim, verifica-se que no intervalo de tempo de 17 de outubro de 2019 a 04 de 

novembro de 2019, foi suficiente para que os alunos esquecessem o conteúdo, como se os 

alunos nuca tivesse aprendido o assunto. Logo, é possível que a aprendizagem dos alunos da 

turma de controle tenha sido mecânica e não significativa (MOREIRA, 2011, p. 18). 

Com base nos resultados, observa-se que, na turma de controle (A), os educandos 

tiveram um desempenho médio de acertos no questionário prévio e questionário final de 

53,4% e 35,2% respectivamente, isso significa que a turma de controle teve um decaimento 

no desempenho entre o questionário prévio e o questionário final (ANOVA, p<0,001) (tabela 

1). Tais dados corroboram com os estudos de (MOREIRA, 2018; SANTOS; VELOSO; 

KALHIL, 2015; MORAES; SILVA, 2014; KALHIL; MENEZES, 2008), os quais já haviam 
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concluído nos seus trabalhos, que a metodologia tradicional utilizada tem se tornado um 

método pouco produtivo em relação ao aprendizado dos alunos. Dessa forma, com esse tipo 

de ensino, os estudantes querem passar e usar a regra “matéria passada matéria esquecida” 

(MOREIRA, 2018, p. 74). 

 

Tabela 1. Resultado da ANOVA para os acertos do questionário prévio e questionário final, aplicados a 
turmas do 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Deputado Vital de Mendonça, no município de 

Itacoatiara, Amazonas. 

Turmas Lista Média de acertos (%) ANOVA (p)* 

Controle (A) 

1 53,4 

p < 0,001  

2 

 

35,2 

Participante (B) 

1 

 
37,4  

p < 0,001 
2

2 

 

 64,6 

* Nível de significância de 0,05. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Após analisar os resultados dos questionários da primeira e segunda etapa, aplicado 

na turma participante, é possível apontar que os educandos tiveram um desempenho médio 

de acertos nos questionários de 37,4% e 64,6% respectivamente, isso demostra uma melhoria 

significativa no aprendizado (p < 0,001)1 (figura 1). Isso significa que, com a aula em que se 

inseriu a sequência didática em conjunto com o ensino investigativo, os alunos da turma 

participante tiveram um desempenho melhor em relação ao primeiro questionário. De acordo 

com os dados obtidos, pode-se constatar que as atividades experimentais com caráter 

investigativo tiveram uma grande importância para o desenvolvimento e desempenho geral 

dos alunos. Logo, a sequência didática utilizada constitui-se um instrumento fundamental no 

fazer pedagógico dentro da sala de aula.  

                                                

 

1Valor de p representa a chance ou probabilidade do efeito (ou diferença) observado entre tratamentos ser 

devido ao acaso, e não aos fatores estudados. Valores de p com nível de significância menor que 0,05, nesse 

estudo, indicam que os fatores estudados (aulas tradicionais e aulas investigativas, questionário prévio e final) 

influenciaram os resultados, não sendo os valores obtidos ao acaso. 
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Ao analisar o comportamento e interação dos alunos, foi observado que durante a 

aplicação das atividades na sala na turma de controle, os alunos comportaram-se de forma 

passiva, sem fazer perguntas ou tirar dúvidas referentes ao assunto. Já na turma participante, 

os alunos conversaram entre si formando pequenas discussões a respeito do assunto estudado, 

complementando o conteúdo abordado. 

Estas observações evidenciam que somente as aulas teóricas, ou seja, metodologias 

tradicionais, da forma em que estão sendo conduzidas no ensino de física no ensino médio, 

não instigam os alunos a se mobilizarem para o aprendizado. No entanto, as aulas 

experimentais numa perspectiva investigativa produzem uma ação para aprendizagem 

significativa nesta disciplina. 

 Os resultados demonstram a necessidade de procurar estudar estratégias que 

melhorem o ensino de Física, a motivação e o interesse dos alunos e, oriente o professor no 

seu fazer pedagógico. Estes estudo corrobora diversas outras pesquisas, como se pode 

observar em (BACELLOS; COELHO; SILVA, 2019; BATISTA; SILVA, 2018; FRAIHA et 

al.,  2018; SOLINO; SASSERON, 2018; FARIAS, 2018; SANTOS; FERNANDES, 2018; 

MOURA, 2018; ZOMPERO; GONÇALVES; LABURÚ, 2017; SPERANDIO et al., 2017; 

CARVALHO, 2013).  

A importância da inserção de metodologias ativas reflete nas opiniões dos alunos, 

que quando questionados sobre: Você acha importante o ensino de Física na sua grade 

curricular? Em relação a essa pergunta, 96,97% (59 alunos) (figura 2A) acham importante o 

ensino de Física. Em seguida foi perguntado: Consegue relacionar o que se aprende em física 

com os fenômenos que ocorrem ao seu redor?  No entanto, apenas 53,33% (32 alunos) (figura 

2B) consegue relacionar o que se aprende em física com os fenômenos que ocorrem ao seu 

redor.  

Mas, o que poderia parecer uma aceitação razoável, esconde que entre 30% e 40% 

(figura 2B) os alunos não consegue relacionar o que aprende com cotidiano, uma das 

explicações para essa dificuldade pode ser a falta de atividades experimentais, 

distanciamento do conteúdo com a vida dos alunos, transmissão do conhecimento 

formalizados e até mesmo o método tradicional de ensino, evidenciada pelos próprios 

discentes. Portanto, a atividade experimental dever ser apresentada como um recurso 

metodológico importante no ensino de Física e, este deve ser mediado pelo docente afim de 

melhorar o entendimento dos alunos e que estes vejam através das atividades experimentais 

a Física no seu cotidiano (BATISTA; SILVA, 2018). Por fim, foi perguntado aos alunos: 

durante sua vida escolar, você teve atividades experimentais nas aulas de Física? Verifica-se 
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que 95,00% (57 alunos) (figura 2C) afirmam que raramente tiveram atividades práticas de 

Física durante a sua vida escolar. Nota-se que aproximadamente 28 alunos justificaram suas 

respostas e que a maioria considera as aulas de laboratório como uma alternativa que permite 

uma melhor compreensão do conteúdo teórico, funcionando como um método facilitador da 

aprendizagem. 

 

Figura 2. Respostas do questionário final em relação a opinião dos alunos sobre as atividades experimentais 

no ensino de Física. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A - Você acha importante o ensino de Física na sua matriz curricular? B - Consegue relacionar o que se 
aprende em física com os fenômenos que ocorrem ao seu redor? C - Durante sua vida escolar você teve 

atividades experimentais nas aulas de Física?   

Fonte: Elaboração própria 

 

Com base nas concepções dos alunos, as aulas práticas, apesar de considerarem 

muito importante e facilita a relação dos fenômenos da Física com o seu cotidiano raramente 

são utilizadas em sala de aula. Diante disso não podemos deixar de lado as opiniões dos 

alunos naquilo que eles acham que traria melhoria para o ensino de física e que contribuísse 

para o desenvolvimento do seu aprendizado. Opiniões similares dos alunos já foram descritas 

em outros estudos como pode ser verificável em: (GARCIA; CALHEIRO; TASCHETTO, 

2013; CAVALCANTE; QUEIROZ, 2017) e corroboram a necessidade de se trabalhar o 

ensino de física de forma mais experimental, com recurso que torne as aulas mais dinâmica 

e prazerosa. 

2A 2B 

2C 
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Os resultados da aplicação da Sequência Didática, fornecem indicativos de sucesso 

ao buscar introduzir de forma significativa os conceitos de eletrização por atrito, por contato 

e por indução, utilizando os pressupostos da Teoria da Aprendizagem Significativa. Os 

alunos relataram que, com os experimentos com uma proposta investigativa, ficou melhor a 

assimilação do conteúdo, facilitando a compreensão do mesmo. Portanto, ter uma boa 

sequência didática pode ajudar o aluno a compreender os fenômenos, uma vez que ele 

permite interligar esse conhecimento teórico com algo que está seno exposto e não ficar algo 

abstrato, sem saber se realmente ocorre. 
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4.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vale ressaltar que a proposta desse estudo foi inserir uma sequência didática, isto é 

atividades experimentais com uma proposta investigativa, em que se buscava avaliar a 

contribuição da atividade experimental no ensino por investigação, como estratégia 

facilitadora para a aprendizagem significativa de fenômenos elementares da eletrostática, no 

terceiro ano do ensino médio de uma escola de Itacoatiara. Ainda, se almejava verificar a 

contribuição da atividade experimental investigativa no processo de ensino e aprendizagem 

dos alunos, comparar o comportamento e o envolvimento dos alunos durante a aula teórica e 

a aula experimental por investigação, comparar a aprendizagem dos conteúdos adquiridos na 

aula teórica com os adquiridos com a atividade experimental investigativa e elaborar uma 

sequência didática com base nos resultados da pesquisa realizada. 

Com base nas atividades desenvolvidas e nos resultados obtidos nesse estudo, 

conclui-se que a utilização da atividade experimental por investigação, no ensino de 

fenômenos elementares da eletrostática, contribuiu para a aprendizagem significativa dos 

alunos do 3º Ano do Ensino Médio, da Escola Estadual Deputado Vital de Mendonça, em 

Itacoatiara-AM. 

A inclusão de experimentos como complemento da aula teórica propicia um 

aumento da interação entre os agentes envolvidos. Dessa forma, os professores e alunos 

constroem o conhecimento, os alunos fazem grupos para discutirem sobre o assunto 

abordado, os educandos interagem com pergunta e comentários, o que leva a melhor 

compreensão do tema. Assim, a teoria da aprendizagem significativa é concretizada a partir 

dos experimentos e o rendimento do processo de ensino se eleva. 

Conclui-se ainda que, os experimentos com caráter investigativo na disciplina de 

Física são essenciais para a compreensão dos assuntos tratados e a apropriação de conceitos 

é realizada de forma ativa e concreta por parte dos alunos.  Além contribuir de forma efetiva 

para o processo de ensino e aprendizagem da Física, visto que são desenvolvidas de forma 

dinâmica e participativa, o que facilita o processo de aprendizagem significativa, em linha 

com a teoria de Asubel. 

Estas conclusões acima citadas, corroboram com a teoria da aprendizagem em que 

Ausubel salienta que, ao se propor atividade experimental com proposta investigativa em sala 

de aula, deve-se valorizar o conhecimento prévio existente na estrutura cognitiva do aluno e 

a mesma é responsável em propiciar ou formalizar os subsunçores. O subsunçor se trata de 

uma estrutura que torna possível a interação entre a nova informação e o cérebro do 



43 

 

indivíduo, ou seja, é a ponte que faz a ligação do que o aluno conhece com o novo conceito, 

desenvolvendo um novo subsunçor que será integrado à estrutura cognitiva do aluno. Os 

subsunçores são ainda organizadores e detentores de um sistema que armazena toda a 

informação prévia dos indivíduos. 

Nesse caso, deve-se destacar a sequência didática, sendo esta vista de forma 

construtivista, inovadora, rompendo as barreiras tradicionais, disposta a levar ao aluno, as 

melhores formas de aprendizagem, tornando-o participativo, questionando-o, instigando-o, 

fazendo com que ele entre na pesquisa, levando para a sala formas nas quais ele veja que a 

física não é algo abstrato, e sim uma ciência magnífica que está presente constantemente em 

seu cotidiano 

Neste sentido, recomenda-se a utilização e desenvolvimento de atividades 

experimentais com caráter investigativo em sala de aula, para que o processo de ensino-

aprendizagem experimente um salto qualitativo no que tange a aprendizagem significativa e 

instigue a curiosidade e o desejo de aprender nos alunos.  

A experiência da implementação deste trabalho, mostra que é possível utilizar 

experimentos de baixo custo pelo ensino investigativo no ensino de eletrostática, motivando 

os alunos a confrontar seus conhecimentos prévios com os fenômenos físicos a luz dos 

conceitos teóricos proporcionando uma aprendizagem crítica e uma melhor leitura do mundo 

que os cerca. Assim, espera-se que esse estudo forneça subsídios para outros estudos sobre a 

aprendizagem significativa e o ensino investigativo dos conteúdos escolares da disciplina de 

Física. Bem como, sirva de inspiração a outros professores para o desenvolvimento de outros 

projetos ligados a experimentação no ensino de física.  

Importante destacar que é necessário que seja desenvolvido um estudo mais 

completo e detalhado sobre o tema, englobando mais escolas de ensino médio e a participação 

de mais estudantes do município de Itacoatiara-AM, para que se possa ter uma conclusão 

mais ampla, isto é, mais robusta sobre o uso de atividades investigativas no ensino de 

eletrostática.  
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ANEXO A –SEQUÊNCIA DIDÁTICA - OS PROCESSOS DE ELETRIZAÇÃO. 

 

1 APRESENTAÇÃO 

 

O referido trabalho apresenta a Sequência Didática elaborado como trabalho de 

conclusão de curso do curso de Licenciatura em Ciências: Matemática e Física da 

Universidade Federal do Amazonas – UFAM. A Sequência Didática apresentada trata de 

uma proposta sobre o estudo sobre os processos de eletrização para alunos de Ensino Médio 

através do ensino com caráter investigativo. 

Para elaborar essa proposta baseou-se em artigos, dissertações e teses que tratam do 

assunto, assim como visam a melhoria do ensino de física ao propor uma mudança de 

posturas dos alunos que se tornam o agente principal do processo investigativo, e do 

professor, que além de ter o papel de planejar as atividades investigativas, precisa atuar como 

um mediador e/ou orientador. 

As atividades desenvolvidas nesse trabalho é uma Sequência Didática com uma 

proposta investigativa que foram divididas em três experimentos: Versorium, Pêndulo e 

Eletroscópio, que teve o objetivo de estudar os processos de eletrização: eletrização por 

Atrito, eletrização por contato e eletrização por Indução. 

 As atividades experimentais investigativa, será organizada pelo professor, ficará a 

critério do professor confeccionar os experimentos ou propor a confecção pelos os alunos em 

grupos. Estes experimentos, permite aos alunos sair do campo da teoria e entrar no campo da 

experimentação que neste contexto o mais importante é permitir aos alunos o tempo 

necessário para o levantamento de hipóteses e indicar as devidas soluções para as perguntas 

investigativa, como auxilio do professor. Segundo Carvalho (2014, p.45) as demonstrações 

investigativas “partem da apresentação de um problema relacionado ao fenômeno a ser 

estudado e propõem ao aluno uma reflexão acerca desse fenômeno, proporcionando um 

caráter investigativo a estas atividades”. 

 

2. Planejamento da Sequência Didática com uma proposta investigativa 

 

Título: Eletrostática – Processo de Eletrização 

 

Apresentação: Essa Sequência didática de ensino foi elaborada pensando na experiência que 

o aluno terá ao vivenciar fenômenos da Física que permitirá, ao aluno, trabalhar em grupos, 
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elaborar teorias e hipóteses para solucionar as perguntas investigativas apresentadas. Esta 

experiência em sala de aula permitirá colocar em prática tudo aquilo que é ensinado sobre os 

processos de eletrização. As atividades de ensino proporcionarão ao aluno compreender os 

conceitos de eletrização por atrito, contato e indução. Os conceitos apresentados serão 

ligados ao cotidiano do aluno, para mostrar que a física envolve fenômenos tão próximos da 

nossa realidade. 

 

Introdução: Ao iniciar as atividades experimentais deve ser entre aos grupos algumas 

Situações-Problemas, isto é, perguntas investigativas (ANEXO D), que provoquem reflexões 

do conteúdo. 

 

Objetivos:  Fazer com que os alunos entendam os conceitos abordados permitindo que ao 

final compreendam os processos de eletrização e relacionem com o cotidiano. 

  

Público – Alvo: Alunos do Ensino Médio 

 

Número de Aula: 2 aulas de 50 minutos 

 

Conteúdo Abordado: Eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por 

indução. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS EXPERIMENTOS 

 

3.1. VERSORIUM 

 

MATERIAIS 

4 canudos de plásticos  

1 rolo de papel higiênico  

1 espeto de madeira 

1 Uma base, que pode ser um pequeno quadrado de madeira com um furo do mesmo diâmetro 

do espeto. 

1 moeda de cobre 

Cola para madeira  

Pó de serragem 
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Fita adesiva 

 

PROCEDIMENTOS 

Antes de iniciar as atividades, a turma deve ser dividida em grupos de até 06 (seis) alunos e 

depois começamos a aula com a apresentação do tema geral da Sequência Didática. 

 

1º procedimento 

 

a) Coloque o espeto no centro da base de madeira; 

b) Misture a cola com o pó de serragem; 

c) Coloque a mistura da cola com o pó dentro do furo para fixar o espeto; 

d) Coloque o canudo de plástico na parte superior do espeto; 

e) Friccione o canudo no papel higiênico e em seguida aproxime do canudo em cima do 

espeto e veja o que acontece. 

 

2° procedimento 

  

f) Prenda a moeda de cobre na ponta do canudo com a fita adesiva 

g) Friccione o canudo no papel higiênico e em seguida ponha o canudo em contato com 

a moeda. 

h) Aproxime do outro canudo em cima do espeto e veja o que acontece. 

 

3° procedimento 

 

i) Com a moeda presa na ponta do canudo com a fita adesiva; 

j) Friccione o canudo no papel higiênico, aproxime da moeda, com o canudo ainda 

próximo da moeda encoste o seu dedo indicador na moeda; 

k) Aproxime do outro canudo em cima do espeto e veja o que acontece. 

  

3.2. PÊNDULO 

 

MATERIAIS 

3 canudos de plásticos  

1 rolo de papel higiênico  

1 Uma base, que pode ser um pequeno quadrado de madeira com um furo do mesmo diâmetro 

do canudo. 
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Cola para madeira  

Pó de serragem 

Linha de costura 

Papel alumínio 

Isopor 

1 agulha 

  

PROCEDIMENTOS 

 

Antes de começar a aula, a turma será dividida em grupos de até 06 (cinco) alunos e depois 

começamos a aula com a apresentação do tema geral da Sequência Didática. 

 

1º procedimento 

a) Coloque um dos canudos como suporte no centro da base de madeira; 

b) Faça uma bolinha de isopor e embrulhe com papel alumínio; 

c) Coloque a linha de costura na agulha e em seguida enfie no cetro na bolinha até 

ultrapassar o outro lado; 

d) Enfie a agulha na ponta superior do canudo; 

e) Friccione outro canudo no papel higiênico e em seguida aproxime da bolinha e veja 

o que acontece. 

 

3.3. ELETROSCÓPIO 

 

MATERIAIS 

1 garrafa de refrigerante pequena 

15 a 20 cm de fio de cobre 

Papel alumínio 

1 rolo de papel de higiênico  

1 canudo de plástico 

Prego 

Tesoura 

Martelo 

  

PROCEDIMENTOS 
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Antes de começar a aula, a turma será dividida em grupos de até 06 (cinco) alunos e depois 

começamos a aula com a apresentação do tema geral da Sequência Didática. 

 

1º procedimento 

 

a) Faça um furo no centro da tampa da garrafa; 

b) Descasque as duas extremidades dos fios; 

c) Coloque o fio no furo da tampa; 

d) Faça uma bola pequena de papel alumínio; 

e) Corte uma fita de papel de alumínio e em seguida fure no centro uma de suas 

extremidades; 

f) Fixe a bolinha e a fita de papel alumínio, uma extremidade superior e outra 

extremidade inferior; 

g) Feche a garrafa com a tampa; 

h) Friccione outro canudo no papel higiênico e em seguida aproxime da bolinha e veja 

o que acontece. 

i) Repita o experimento pondo em contato o canudo com bolinha de papel alumínio, 

afaste o canudo e em seguida toque com o dedo na bolinha e veja o que acontece. 
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ANEXO B - QUESTIONÁRIO PRÉVIO 

 

Questão 1. Conduzem bem a eletricidade: 

a) borracha e vidro; 

b) mica e porcelana; 

c) vidro e plástico; 

d) metais; 

e) plástico e madeira; 

 

Questão 2. Um corpo se eletriza devido à 

perda ou ganho de: 

a) prótons; 

b) íons positivos 

c) ânions; 

d) nêutrons; 

e) elétrons; 

 

Questão 3. Num corpo neutro, o número de 

elétrons é: 

a) maior que o de prótons; 

b) maior que o de nêutrons; 

c) menor que o de prótons; 

d) igual ao de prótons; 

 

Questão 4. O que você entende por carga 

elementar? 

I. Considera-se carga elementar o 

modulo da carga do elétron ou dos prótons, 

pois essas partículas possuem a menor 

quantidades de carga elétrica encontrada na 

natureza. 

II. Considera-se carga elementar o 

modulo da carga do elétron ou dos prótons, 

pois essas partículas possuem a maiores 

quantidades de carga elétrica encontrada na 

natureza. 

III. Considera-se carga elementar 

somente o modulo da carga do elétron, pois 

essas partículas possuem a menor 

quantidades de carga elétrica encontrada na 

natureza. 

IV. Considera-se carga elementar 

somente o modulo da carga dos prótons, 

pois essas partículas possuem a maiores 

quantidades de carga elétrica encontrada na 

natureza. 

a) I e II estão corretas 

b) I e III estão corretas 

c) II e IV estão corretas 

d) I está correta 

e) IV está correta 

 

Questão 5. Peteando o cabelo, o pente se 

carrega negativamente, pois: 

a) Ganha carga elétrica negativa; 

b) Ganha carga elétrica positiva; 

c) Perde carga elétrica negativa; 

d) Perde carga elétrica positiva; 

e) Fica neutro. 
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ANEXO C - QUESTIONÁRIO FINAL 

 

Questão 1. Você acha importante o ensino 

de Física na sua Matriz curricular? 

(1) importante  

(2) pouco importante  

(3) sem nenhuma importância 

 

Questão 2.  Consegue relacionar o que se 

aprende em física com os fenômenos que 

ocorrem ao seu redor? 

(1) sim    

(2) não 

(3) as vezes 

 

Questão 3. Durante sua vida escolar você 

teve atividades experimentais nas aulas de 

Física? 

(1) frequentemente 

(2) raramente 

(3) nunca tive 

 

Questão 4. A figura abaixo representa um 

condutor A, eletricamente neutro, ligado à 

Terra. Aproxima-se de A um corpo B 

carregado positivamente. Pode-se afirmar 

que:  

a) Os elétrons da Terra são atraídos para A.  

b) Os elétrons de A escoam para a Terra. 

c) Os prótons de A escoam para a Terra. 

d) Os prótons da Terra são atraídos para A. 

e) Há troca de prótons e elétrons entre A e 

B. 

 

Questão 5. Se aproximarmos um condutor 

eletrizado negativamente de um condutor 

neutro, sem que haja contato, explique o que 

ocorreria com o condutor neutro? 

a) O condutor neutro fica com carga total 

negativa e é repelido pelo eletrizado. 

b) O condutor neutro fica com carga total 

nula, mas não é atraído nem repelido pelo 

eletrizado 

c) O condutor neutro fica com carga total 

nula, mas é atraído pelo eletrizado 

d) O condutor neutro fica com carga total 

positiva e é atraído pelo eletrizado. 

e) O condutor neutro fica com carga total 

negativa. 

 

Questão 6. Sobre o processo de eletrização 

por atrito é correto afirmar: 

I. Em um corpo neutro (não eletrizado), o 

número de prótons é igual ao número de 

elétrons. Assim a carga elétrica no corpo é 

nula. 

II. Em um corpo que perdeu elétrons, há 

excesso de prótons. Portanto esse corpo está 

eletrizado positivamente. 

III. Um corpo que recebeu elétrons tem 

excesso de carga. Portanto, esse corpo está 

eletrizado positivamente. 
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a) I e II estão corretas 

b) II é correta  

c) II e III estão corretas  

d) I, II e III estão corretas 

e) III é correta 

 

Questão 7. (UFPI)Um corpo metálico A, 

eletrizado negativamente, é posto em 

contato com outro corpo metálico B, neutro. 

Sobre a transferência de cargas elétricas 

entre os dois corpos, até adquirirem 

equilíbrio eletrostático, qual é a alternativa 

correta? 

a) Passarão prótons do corpo B para o corpo 

A. 

b) Passarão elétrons do corpo B para o 

corpo A. 

c) Passarão prótons do corpo A para o corpo 

B. 

d) Passarão elétrons do corpo A para o 

corpo B. 

e) Passarão nêutrons do corpo B para o 

corpo A. 

 

Questão 8. Atrita-se um bastão de vidro 

com pano de lã inicialmente neutro. Pode-

se afirmar que: 

a) Só a lã fica eletrizada 

b) Só o bastão fica eletrizado 

c) O bastão e a lã se eletrizam com carga de 

mesmo sinal. 

d) O bastão e a lã se eletrizam com cargas 

de mesmo valor absoluto e sinais oposto. 

e) O bastão e a lã se eletrizam com carga de 

sinais diferentes. 
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ANEXO D - QUESTIONARIO COM PERGUNTAS INVESTIGATIVAS 

 

Questão 1. Você sabia que é possível 

eletrizar um corpo? Você sabe como isso é 

possível? Como saber se um corpo qualquer 

está eletrizado ou não? Por que a carga é 

normalmente transferida pelos elétrons, e 

não pelos prótons? 

 

Questão 2. Quando um material é 

friccionado em outro, o que ocorre com os 

elétrons? Explique. 

 

Questão 3.  O que ocorre enquanto está 

friccionando o canudo no papel higiênico? 

O que ocorre se aproximarmos da bolinha 

do pêndulo? E ao entrar em contato? 

Explique. 

 

Questão 4. Se friccionarmos o canudo no 

papel higiênico e, em seguida, 

aproximarmos de outro canudo na ponta do 

espeto. O que acontece com o canudo? Que 

tipo de eletrização ocorre?  Explique. 

 

Questão 5. O que faz o canudo atrair 

pedacinhos de papel após friccionarmos o 

canudo no papel higiênico? Que tipo de 

eletrização ocorre? O que ocorre após os 

pedacinhos de papel entrar em contado com 

o canudo? Que tipo de eletrização ocorre? 

Explique. 

 

Questão 6. Ao friccionarmos o canudo no 

papel higiênico e em seguida aproximarmos 

do eletroscópio. Por que as fita de papel 

alumínio se afastam? Por que ao tocar com 

o dedo na bola de papel alumínio as fitas de 

papel alumínio volta a se fecharem? Em 

relação ao canudo, este se eletrizou 

positivamente ou negativamente? Explique 

 


