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RESUMO 

 

As metodologias ativas visam colocar o aluno em estado de mobilização, utilizando abordagens 

adequados para ele, para os conteúdos a serem abordados e objetivos que se queira alcançar. 

Elas caracterizam-se por utilizar atividades práticas de estudo e de pesquisa individuais ou em 

grupo, autodeterminação, cooperação, relações mútuas, aplicação de meios de aprendizagem 

vinculada à prática, à diversidade de informações, aos questionamentos, à reflexão e à 

discussão. Assim, o presente trabalho tem como propósito investigativo analisar como o 

professor de Física da escola do campo compreende sua forma de ensino observando 

aproximações e/ou distanciamentos com as metodologias ativas. Para isso, a pesquisa foi 

realizada por meio de levantamentos bibliográficos e pesquisa de campo no espaço escolar em 

que se aplicou um questionário semiestruturado para os docentes de Física que lecionam em 

uma escola do campo. O resultado desse estudo permite inferir que as metodologias ativas 

consistem em uma forma de ensinar bastante eficiente para a aprendizagem pois torna o 

aprendizado mais significativo, permitindo que os alunos se responsabilizem pela busca, 

sistematização, construção, reconstrução e aplicação dos conhecimentos obtidos, favorecendo 

o maior interesse, a autonomia, a socialização, a criatividade, a oralidade, entre outras 

habilidades. Pode-se identificar que essa forma de ensinar favorece diversas maneiras de 

contato do aluno com os diferentes conteúdos por meio da linguagem científica, oralidade e 

ludicidade. Por fim, proporciona o envolvimento dos alunos durante as atividades, além do 

aumento do conhecimento deles com relação ao conteúdo abordado. 

  

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Estratégia didática. Prática docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The active methodologies aim to put the student in a state of mobilization, using appropriate 

approaches for him, for the contents to be approached and objectives that one wants to achieve. 

They are characterized by using practical individual and group study and research activities, 

self-determination, cooperation, mutual relations, application of learning means linked to 

practice, diversity of information, questioning, reflection and discussion. Thus, the present 

work has the investigative purpose of analyzing how the physics teacher of the rural school 

understands his teaching method, observing approaches and / or distances with the active 

methodologies. For this, the research was carried out by means of bibliographical surveys and 

field research in the school space in which a semi-structured questionnaire was applied to 

physics teachers who teach in a rural school. The result of this study allows us to infer that 

active methodologies consist of a very efficient way of teaching for learning because it makes 

learning more meaningful, allowing students to be responsible for the search, systematization, 

construction, reconstruction and application of the knowledge obtained, favoring greater 

interest, autonomy, socialization, creativity, orality, among other skills. It can be identified that 

this way of teaching favors several ways of contact of the student with the different contents 

through scientific language, orality and playfulness. Finally, it provides for the involvement of 

students during activities, in addition to increasing their knowledge of the content covered. 

 

Keywords: Teaching-learning. Didactic strategy. Teaching practice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O método tradicional muito utilizado no ensino da Física, com ênfase na aula expositiva, 

uso excessivo do livro didático, ênfase no conteúdo sendo o professor transmissor e detentor 

do conhecimento, e muitas vezes responsável pela desmotivação discente, cada vez mais 

mostra-se insuficiente para aprendizagem dos alunos. Conforme, Rosa e Kalhil (2019, p. 123) 

“as metodologias e abordagens tradicionais utilizadas para o ensino da disciplina já não 

atendem às necessidades impostas pelas mudanças radicais da sociedade, em especial, às 

atreladas aos avanços da informática e tecnologia”. Um dos grandes desafios educacionais do 

século XXI está na crescente busca por metodologias inovadoras, que tenham uma práxis 

pedagógica capaz de ultrapassar os métodos de ensino técnico e tradicional, sendo capaz de 

formar um ser ativo, ético, histórico, crítico, reflexivo, transformador e humanizado.  

O método de ensino utilizado pela a maioria das escolas não tem despertado o interesse 

dos alunos. Por esse motivo, as escolas vêm passando por problemas no sistema educacional, 

como o baixo índice de aprendizagem que se agravam no contexto das escolas do campo. O 

ensino tradicional de Ciências é o mais utilizados pelos docentes no ambiente escolar, que faz 

o uso contínuo de repetições, memorizações e aulas expositivas. 

A busca por novas metodologias de ensino tem aumentado bruscamente, principalmente 

em relação a área de Ciências da Natureza, onde os alunos apresentam muita dificuldade na 

construção do conhecimento. Rosa e Kalhil (2019, p. 124) mencionam que “o ensino de Física, 

assim como o de outras Ciências, é um campo fértil para a adoção de metodologias que busquem 

minimizar as dificuldades dos processos de ensino e aprendizagem”. Dessa forma, a utilização 

e adoção de metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem da Física, caracteriza-se 

como potencial caminho a seguir para minimizar as dificuldades dos educandos acerca da 

disciplina. 

Portanto, surgem novas propostas de ensino, como as metodologias ativas. Essas novas 

metodologias têm contribuído para incentivar os educandos a indagar, investigar e pesquisar. 

Conforme, Freire (1996, p. 32):  

 
“Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se 

encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, 

reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 

indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e 

me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou 

anunciar a novidade”.  
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Neste sentido, considera-se que as metodologias ativas incentivam os educandos a 

investigar/pesquisar, desenvolvendo-se através de pesquisas e vice-versa. As metodologias 

ativas em Ciências, utilizam inovações nas formas de ensino, estando de acordo com as práxis 

pedagógicas de vertente reflexiva, no qual o principal desenvolvimento integral dos estudantes 

no processo ensino e aprendizagem. Nesse campo, busca articulações e propostas de práticas 

que estejam compromissadas com a aprendizagem ativa dos educandos.  

 
A metodologia ativa se caracteriza pela inter-relação entre educação, cultura, 

sociedade, política e escola, sendo desenvolvido por meio de métodos ativos 

e criativos, centrados na atividade do aluno com a intenção de proporcionar a 

aprendizagem. Essa concepção surgiu muito antes do advento das TDIC, com 

o movimento chamado Escola Nova, cujo os pensadores, como William 

James, John Dewey e Édourd Claparéde, defendiam uma metodologia de 

ensino centrada na aprendizagem pela a experiência e no desenvolvimento da 

autonomia do aprendiz (BACICH; MORAN, 2018, p. 17). 

 

A utilização dessas novas metodologias tem sido algo inovador dentro de sala de aula 

ainda nos dias atuais. Ao trabalhar com essas metodologias o professor passa a proporcionar 

novo meio de aprendizagem para os alunos, despertando o interesse e a curiosidade pelo 

conhecimento, pois nesse processo o aluno é o responsável pela aprendizagem. 

Nesse contexto, esse estudo tem relevância no campo das práticas dos professores e das 

novas práticas de ensino de Física. Dessa forma, evidencia-se a importância no conhecimento 

das metodologias utilizadas pelos professores, suas aproximações com novas práticas e os 

desafios que esses profissionais enfrentam no âmbito da realidade escolar das escolas do campo. 

A problemática que tange as metodologias para o ensino de Física traz a preocupação 

com identificação das práticas realizadas pelos professores no contexto da escola do campo, 

bem como o questionamento sobre a inserção de metodologias novas no âmbito das exigências 

escolares atuais. Nesse cenário de transição, incertezas e mudanças, surgem as perguntas que 

subsidiam essa investigação, tendo como aporte teórico as metodologias ativas e a percepção 

dos professores sobre sua metodologia, que são: Como o professor de Física da escola do campo 

compreende sua metodologia? Quais as aproximações e/ou distanciamentos entre a 

metodologia do professor e as metodologias ativas de ensino? Como estão relacionadas diante 

desse contexto? 

As inquietações que formam um dos pilares de estudo, considerando a ferramenta 

docente, que é o ensino, leva ao direcionamento do problema dessa pesquisa: Como os 

professores de Física de uma escola do campo compreende suas metodologias de ensino e quais 

suas aproximações com as metodologias ativas? 
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Assim, esse trabalho tem como propósito investigativo analisar como o professor de 

Física da escola do campo compreende sua metodologia de ensino, observando aproximações 

e/ou distanciamentos com as metodologias ativas. 

A metodologia utilizada neste trabalho tem como base uma abordagem qualitativa de 

caráter exploratório, recorrendo-se à pesquisa bibliográfica como fonte de dados científicos. 

Para a elaboração do estudo foram explorados recursos como livros, artigos científicos, 

dissertações, teses, revistas eletrônicas e outras publicações de caráter científico de estudiosos 

que publicaram materiais sobre o tema da pesquisa. A pesquisa de campo foi realizada por meio 

de um questionário semiestruturado aplicado aos docentes que lecionam em uma escola do 

campo, em nível de ensino médio na cidade de Massapê do Piauí.  

Este trabalho está estruturado em quatro capítulos, além da introdução e considerações 

finais. Os objetivos da pesquisa estão dispostos no capítulo II. No capítulo III, com o título “O 

ensino de Física no Brasil”, traçamos os seguintes aspectos, as reflexões sobre a prática dos 

docentes, metodologias ativas e o ensino de Física no contexto da Educação do Campo. 

No capítulo IV, apresentamos a “Metodologia” na qual descrevemos o caminho 

percorrido para realização da pesquisa, caracterizando o estudo, o campo da pesquisa, os 

sujeitos, as técnicas e instrumentos para a coleta e análise dos dados. 

O capítulo V, “Resultados e discussão” apresenta a análise dos depoimentos dos 

professores, desvendando o perfil dos docentes, assim como suas metodologias e a relação com 

os alunos ao longo do ensino de Física. Por fim, as considerações finais apresentam as 

conclusões e as constatações da pesquisa proveniente da análise dos questionários 

semiestruturados.  
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2 OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como propósito investigativo analisar o uso de metodologias ativas 

no ensino de Física na escola do campo, observando como os professores compreende suas 

práticas na busca do ensino de qualidade diante das opções metodológicas acolhidas.  

 
 

2.1 Objetivo geral 

 

Analisar como o professor de Física da escola do campo compreende sua metodologia 

de ensino observando aproximações e/ou distanciamentos com as metodologias ativas. 

 
 

2.2 Objetivos específicos 

 

● Conhecer as metodologias ativas possíveis de serem usadas no ensino de Física. 

● Conhecer as concepções dos docentes no ensino da Física. 

● Caracterizar a metodologia de ensino utilizada pelo professor de Física. 

● Discutir as metodologias aplicadas pelo professor e suas aproximações e/ou 

distanciamento com as metodologias ativas. 
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3 O ENSINO DE FÍSICA NO BRASIL 

 

No Brasil o ensino da Física tomou impulso considerável nos anos de 1960, motivado 

pelo desenvolvimento científico e tecnológico ocasionado pela “corrida espacial” (MOREIRA, 

2000). Conforme Paz (2014), esse foi período que modificou substancialmente o ensino de 

Física da época, sendo capaz de: 

 
[...] modificar substancialmente o ensino de Física da época, o Physical 

Science Study Committee (PSSC) trouxe uma proposta metodológica 

revolucionária: texto diferenciado, linguagem moderna, sequencial de 

conteúdos novos e incorporação de tópicos pouco explorados no corpo dos 

textos tradicionais, além de prática experimental arrojada, filmes produzidos 

especialmente para o projeto, conteúdo alinhado à dinâmica metodológica, 

guias de laboratório, entre outros (ALVES FILHO, 2000). 

  

Portanto, a relevância desse projeto, por seu caráter inovador o qualificou como um 

divisor de águas na Física, estabelecendo o antes e o depois do PSSC. Foi o projeto de Física 

mais disseminado mundialmente, e no Brasil, deu bases à formação de toda uma geração de 

professores (PAZ, 2014, p. 35). 

Foi um período de muita efervescência no ensino de Física impulsionado pelo apoio de 

organizações internacionais como a Fundação Ford, a Agency for International Development 

(USAID) e nacionais o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC). O Brasil 

recebeu assistência técnica e cooperação financeira internacional para implantação de projetos 

como PSSC, com vistas à melhoria do ensino, resultando em treinamento de professores, textos 

diferenciados traduzidos, linguagem moderna, prática experimental arrojada, filmes e 

conteúdos alinhados à dinâmica de uma proposta revolucionária para a época (PAZ, 2014). 

Embora tenha ocorrido uma espécie de evolução metodológica no ensino de Física nas 

décadas de 60 e 70, o alcance não perdurou, o ensino livresco, demasiadamente técnico, com 

formações de professores para a área de Física em licenciaturas plenas que não atendiam a 

demanda da época.  

A partir da década de 1980, o ensino de Ciências era basicamente teórico e alguns 

professores não tinham formação adequada para lecionar a disciplina, estando presos a uma 

visão clássica de ensino. Com o passar dos anos e o surgimento de novos paradigmas de ensino, 

professores de Física perceberam que poderiam ensinar a disciplina de forma dialógica, tendo 

em vista que os alunos teriam melhor aproveitamento (BEZERRA et al., 2009). 

Atualmente, na esfera pública a disciplina de Física é ministrada a partir do ensino 

médio, tendo apenas uma pequena base conceitual no final do ensino fundamental na disciplina 

de Ciências. Os currículos tradicionalistas ou nacionalistas acadêmicos, apesar de algumas 
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exceções, ainda prevalecem no Brasil. Considerando que o objetivo dos cursos baseados nesse 

tipo de currículo é basicamente transmitir informação, ao professor apresentar a matéria de 

forma atualizada e organizada, com o objetivo de que o aluno assimile o conteúdo que lhe foi 

apresentado.  

De acordo com Bezerra et al., (2009), diversos autores da área concordam que o ensino 

das Ciências físicas deve estar presente no currículo escolar a partir da educação infantil para 

que desde cedo os educandos tenham acesso a este tipo de linguagem, diminuindo a estranheza 

e dificuldades recorrentemente advindas de uma inserção abrupta e descontextualizada da 

Física no contexto escolar, fato histórico que se repete nos dias atuais. 

 
 

3.1 Reflexões sobre a prática dos docentes 

 

Nos últimos anos, a Educação tem enfrentado diversos desafios, de modo que assumiu 

papel de destaque nas discussões sobre os problemas que mais afeta o Brasil. Para Moreira 

(2006), um dos grandes desafios do ensino está no emprego de metodologias que estejam 

envolvidas com a aprendizagem do aluno, capazes de proporcionar a compreensão do conteúdo 

de forma mais eficaz e significativa.  

 Nesta perceptiva, é de importância conhecer as metodologias que se fazem presentes no 

processo de ensino, a fim de preencher lacunas de aprendizagem. Isso porque existem diferentes 

tipos de alunos, que possuem diferentes níveis de conhecimentos e estilos de aprendizagem. 

Martins (2007, p. 39), enfatiza que “o importante para o professor é reconhecer que há 

necessidade de mudanças de atitudes, de renovação corajosa e busca de novos procedimentos 

didáticos”. Isso se faz necessário para tornar a aula mais atrativa e dinâmica, que motive o aluno 

a aprender e construir seu próprio conhecimento, o que é conseguido, segundo Nicola e Paniz 

(2016), com a implantação de novas estratégias de ensino. 

 Segundo Krasilchik (2004) a escolha da metodologia a ser utilizada pelo professor será 

o percurso usado para alcançar as metas e os objetivos educacionais, primeiramente, pensando 

qual método atrai mais o interesse dos alunos. Neste sentido, segundo esse mesmo autor, as 

metodologias didáticas orientam o trabalho pedagógico do professor, que precisa estar 

relacionado com os conteúdos para alcançar os objetivos propostos pelo Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da escola. 

 Segundo Martins (2007), a história da educação relata que existem diversas formas de 

aprender, como também de ensinar através de estratégias metodológicas e com o auxílio de 

diversos recursos didáticos. No entanto, “todas as formas de ensinar visam facilitar o ensino e 
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a contornar as dificuldades da aprendizagem e da aquisição de conhecimentos pelos alunos, 

tanto com o trabalho na escola, quanto fora dela” (MARTINS, 2007, p. 30). Desse modo, as 

principais práticas fomativas como a interdiciplinariedade, mutidiciplinariedade e a 

cotetualização tornam o ensino mais sigificativo. 

 No espaço escolar, a interdisciplinaridade é vista como um instrumento de 

potencialização das práticas pedagógicas, já que promovem a integração entre várias disciplinas 

e campos de conhecimento, para a compreensão de um tema a ser estudado. Segundo Avila et 

al., (2017), a interdisciplinaridade possibilita a integração das disciplinas escolares, podendo 

representar uma forma de ensinar para superar o ensino excessivamente fragmentado dos 

conteúdos escolares e torná-lo contextualizado, capaz de contribuir para compreensão de 

sistemas mais complexos. A interdisciplinaridade pode ser compreendida como: 

 
[...] qualquer forma de combinação entre duas ou mais disciplinas com vista à 

compreensão de um objeto a partir da confluência de pontos de vista 

diferentes. A interdisciplinaridade implica, portanto, alguma reorganização do 

processo de ensino/aprendizagem e supõe um trabalho continuado de 

colaboração dos professores envolvidos (POMBO, 1993, p. 13). 

 

 Nesse contexto, a interdisciplinaridade busca formas de ensino capazes de inovar o 

processo de ensino aprendizagem em meios a tantos obstáculos presentes no contexto escolar. 

Além disso, envolvem a participação de docentes que em conjunto promovem a integração de 

diferentes disciplinas de modo que os alunos possam estabelecer relações entre os conteúdos 

desenvolvidos e o seu cotidiano. No entanto, a integração tem como princípio a abordagem de 

um mesmo tema por diferentes disciplinas estando sempre uma a serviço da outra visando a 

troca ou interligação de conhecimento. Santomé (1998, p. 73) enfatiza que: 

 
A interdisciplinaridade propriamente dita é algo diferente, que reúne estudos 

complementares de diversos especialistas em um contexto de estudos de 

âmbito mais coletivo. A interdisciplinaridade implica em uma vontade e 

compromisso de elaborar um contexto mais geral, no qual as disciplinas em 

contato são por sua vez modificadas e passam a depender claramente umas 

das outras. 

 

 Segundo Avila., et al (2017), as práticas interdisciplinares no âmbito do ensino escolar 

podem auxiliar os estudantes a refletir e a compreender os conteúdos de forma significativa, 

numa perspectiva mais abrangente, que contemple o currículo escolar. Portanto, a finalidade da 

interdisciplinaridade é integrar as disciplinas de maneira contínua que determina aos alunos 

oportunidades de aprendizagem de forma significativa.  
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 De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) o desenvolvimento de um 

currículo deve contemplar a interdisciplinaridade de forma significativa sem hierarquia, ao 

mesmo tempo, evitar a diluição de modo a se perder em generalidades. O trabalho 

interdisciplinar pode ser realizado “[...] a partir da necessidade sentida pelas escolas, 

professores e alunos de explicar, compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia uma 

disciplina isolada e atrai a atenção de mais de um olhar, talvez vários” (BRASIL, 1999, p. 88-

89). 

 Tanto a multidisciplinaridade quanto a interdisciplinaridade são práticas 

constantemente encontradas nas discussões sobre a educação. No entanto, a abordagem 

multidisciplinar propõe que um mesmo tema pode ser estudado por disciplinas diferentes ao 

mesmo tempo, mas cada uma com um foco específico. Nesse sentido, cada professor, em 

cooperação com os demais, pode propor um estudo que seguirá desenvolvimento próprio, 

dentro do contexto de seu componente curricular. 

 Dessa forma, o objetivo maior é que o aluno desenvolva diversas reflexões a respeito 

do conteúdo estudado, porém, a multidisciplinaridade não busca diminuir as fronteiras entre as 

disciplinas, já a interdisciplinaridade, tem como objetivo esse rompimento, que é defendida 

como uma nova postura frente ao conhecimento, buscando reestruturar a forma como os 

conhecimentos já construídos possam ser transmitidos aos estudantes, ao encontro do novo 

aprendizado (FAZENDA, 2012). Assim, essas equipes multidisciplinares apresentam um 

desafio tanto para a escola, quanto para as equipes pedagógicas: vivenciar uma prática 

multidisciplinar, buscando superar as dificuldades e, ao mesmo tempo, propiciar experiências 

interdisciplinares. 

 Com relação a prática de ensino, a contextualização é considerada a temática central nas 

discussões sobre o ensino e aprendizagem. A contextualização pode ser entendida como 

conjunto de ideias em determinado contexto, isto é, a maneira como estão conectadas entre si 

as diversas partes de todo organizado (KATO, 2007, p. 13).  

 Contextualizar significa desenvolver “condições para que os educandos 

(re)experimentem os eventos da vida real e, a partir dessas experiências, compreendam o 

conhecimento científico” (KATO, 2007, p. 29). Portanto, aproximar os processos de ensino-

aprendizagem do cotidiano dos estudantes, apresenta-se como condição necessária na 

abordagem dos conteúdos e no planejamento das atividades trabalhadas na sala de aula 

envolvendo mais os alunos com o conhecimento científico, além de proporcionar a realização 

da teoria com a prática enquanto processo de aprendizagem e reflexão. 
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O processo de contextualização proporciona condições para inserir as vivências 

concretas e diversificadas da realidade dos alunos no processo de construção da aprendizagem. 

A contextualização é vista como uma forma de ensinar “para retirar o aluno da condição de 

espectador passivo e dessa forma estimulá-lo a “fazer” e “a recriar” através da invenção ou 

reconstrução de contextos que levam a compreensão do conhecimento” (KATO, 2007, p. 30). 

 A contextualização possui um papel importante na construção da aprendizagem, além 

disso apresenta condições para interdisciplinaridade contemplar de maneira significativa o 

currículo escolar. Contextualizar não é apenas aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo da 

vida, mas dar sentido ao que se ensina aos educandos. Portanto a contextualização possibilita a 

aproximação dos conteúdos científicos com o cotidiano dos alunos, tornando assim a 

aprendizagem significativa (RICARDO, 2005, p. 213).   

 Dessa forma, para conceder a aprendizagem significativa é necessário colocar em 

prática reflexões, análises e suposições em prol de uma escola inclusiva, significativa e 

formativa. No entanto, o trabalho interdisciplinar e a contextualização são alternativas para 

melhorar o desempenho dos educandos, além de motivar os estudantes a buscarem novas 

concepções e valorizar os traços culturais e sociais adquiridos ao longo de sua formação 

enquanto cidadão.  

 
 

3.2 Metodologias Ativas 

 

As Metodologias Ativas fundamentam-se em formas de desenvolver o processo de 

construção do conhecimento, usando experiências reais ou simuladas, visando às condições de 

solucionar os desafios advindos das atividades essenciais da prática social, em diversos 

contextos (BERBEL, 2011).  

No entanto, Bastos (2006, p. 22) apresenta uma definição de Metodologias Ativas como 

“processos interativos de conhecimento, análise, estudos, pesquisas e decisões individuais ou 

coletivas, com a finalidade de encontrar soluções para um problema.” Nesse percurso, o docente 

atua como facilitador ou mediador para que o estudante realiza pesquisas, reflita e decida por 

ele mesmo, o que fazer para alcançar os objetivos determinados. 

O uso de metodologias ativas em sala de aula proporciona para o aluno ferramentas que 

potencializam o ensino e melhoram a aprendizagem. Com as metodologias ativas no ensino o 

professor tem a possibilidade de estimular os estudantes a pensar, debater, ser crítico e de como 

irá aprender e de como aprender o que se foi proposto. 
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As metodologias ativas requerem o conhecimento teórico dos conteúdos propostos em 

sala de aula, mas também requer conhecimento do senso comum, crítico e reflexivo. No campo 

das tecnologias, a partir do momento que os educandos estão em processo de aprendizagem por 

meio das metodologias ativas, passam a ter um contato mais direto com as tecnologias, para 

auxiliar no desenvolvimento do ensino-aprendizagem.  

 
O fato de elas serem ativas está relacionado com a realização de práticas 

pedagógicas para envolver os alunos, engaja-los em atividades práticas nas 

quais eles sejam protagonistas da sua aprendizagem. Assim, as metodologias 

ativas procuram criar situações de aprendizagem nas quais os aprendizes 

possam fazer coisas, pensar e conceituar o que fazem e construir 

conhecimentos sobre os conteúdos envolvidos nas atividades que realizam, 

bem como desenvolver a capacidade crítica, refletir sobre as práticas 

realizadas, fornece e receber feedback, aprender a interagir com colegas e 

professor, além de explorar atitudes e valores pessoais (BACICH; MORAN, 

2018, p. 81). 

 

Diante disso, observa-se que as metodologias ativas requerem muito mais que uma 

aprendizagem teórica dos conteúdos. Também trabalha o aluno, preparando para a convivência 

com o ambiente onde vive, até mesmo preparando para o ambiente de trabalho. 

Este método de ensino-aprendizagem, é mais usado e reconhecido por três abordagens 

pedagógicas: Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), o Estudo de Caso (EC) e a 

Aprendizagem Baseada em Projetos (APP).  

Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) consiste em: 

 
[...] uma proposta que modifica toda a organização de um curso. Para isso, 

exigindo todo envolvimento do corpo docente, administrativo e acadêmico da 

instituição que pretende desenvolvê-la. E assim, sua aplicabilidade em sala de 

aula torna-se apenas um reflexo do trabalho integrado da equipe envolvida no 

processo de ensino-aprendizagem (EL CHAER, 2013 apud SEGURA, 

KALHIL, 2015, p. 91). 

 

Esse tipo de aprendizagem vai modificar o ambiente, tornando a aprendizagem reflexo 

do processo desenvolvido. Como o próprio nome sugere, será um ensino-aprendizagem 

composta por um problema, na maioria das vezes um problema que está relacionado com a vida 

do estudante, ou seja, será um problema extraído da própria realidade vivenciada pelo estudante. 

Outra ferramenta é Estudo de Caso, que consiste em uma: 

  
[...] ferramenta ativa de ensino passa por um processo de caracterização 

diferente da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). Fato que requer 

uma abordagem construtivista, interdisciplinar, contextualizada, reflexiva, 

investigativa e motivadora, pois o intuito da ferramenta ativa é conduzir o 

estudante a trabalhar o domínio cognitivo, domínio psicomotor e a sócio e 
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afetividade para desta forma trabalhar a formação integral do aluno 

(OLIVEIRA, 2013 apud SEGURA, KALHIL, 2015, p. 93). 

 

No entanto diferentemente do método anterior, este leva o aluno a um maior domínio 

crítico e investigativo das situações onde, tenta trabalhar o aluno nos mais variados aspectos. O 

estudo de caso (EC), consiste em um ensino-aprendizagem em torno de caso específico a ser 

investigado, isto é, no estudo mais aprofundado do determinado tema a ser investigado. 

Outra abordagem, conforme Segura e Kalhil (2015, p.95), é: 

 
A Aprendizagem Baseada em Projetos, aqui denominada de ‘‘Aprendizagem 

Por Projetos” (APP), para diferenciar da Aprendizagem Baseada em 

Problemas (ABP), pode ser entendida como um método sistemático de ensino. 

Basicamente consiste no fato de eleger um projeto como eixo norteador de 

uma disciplina, e por intermédio da APP o processo de ensino aprendizagem 

ocorra. 

 

Já este método diferentemente dos anteriores precisa de um eixo norteador, elegendo o 

método por projetos e uma disciplina como intermédio para que aconteça o processo. Ou seja, 

consiste em um ensino-aprendizagem desenvolvido por um projeto que deve ser relacionado 

com a vivência do estudante, tendo sempre o professor como orientador/mediador no ensino-

aprendizagem. 

As metodologias ativas possuem várias outras abordagens. Citamos, alguns exemplos 

de alternativas consideradas mais reconhecidas sendo essas três utilizadas como parâmetro para 

esse estudo. Dessa forma, entendemos que, 

 
A utilização dessas metodologias pode favorecer a autonomia do educando, 

despertando a curiosidade, estimular tomadas decisões individuais e coletivas, 

advindos das atividades essenciais da prática social e em contextos do 

estudante (BORGES; ALENCAR, 2014, p. 120). 

 

Os autores demostram importância pelo fato de as metodologias ativas desenvolver o 

senso crítico dos estudantes, onde despertam para tomada de decisões precisas e essenciais. 

Essas metodologias ativam funções cognitivas e mentais, pensar, raciocinar, observar e refletir. 

 
 

3.3 O Ensino de Física no contexto da Educação do Campo 

 

Em 2002, pela primeira Resolução, foram instituídas as Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas Escolas do Campo (DOEBEC) (BRASIL, 2012). Esse documento prioriza 

a construção de uma política de educação específica para o campo. Essa diretriz estabelece 

princípios e procedimentos complementares tendo por finalidade adequar o projeto institucional 



22 

 

das Escolas do Campo. Por isso, que a Educação Campo tem sido bastante discutida nos últimos 

anos.   

Segundo Sassi (2014), a discussão acerca da Educação do Campo tem aumentado nos 

últimos anos ao passo de influenciar educandos, educadores, pesquisadores e a comunidade do 

meio rural compreenderem a importância da Escola no Campo, afim de valorizar os saberes 

locais e o seu papel, que vai além da educação formal. 

Nesse sentido o ensino de Física nas Escolas do Campo aumenta as possibilidades para 

a formação crítica dos educandos, proporcionando condições para a formação de cidadãos 

conscientes de sua função na sociedade. Nesse contexto o Curso de Licenciatura em Educação 

do Campo/Ciências da Natureza, conforme PAZ (2019):  

 
[...] tem como objetivo combater as desigualdades formativas para uma 

educação do e no1 campo, promovendo formação sólida, possibilitando acesso 

e permanência dos sujeitos do campo em curso de nível superior. Nesse 

sentido, as especificidades formativas desse curso possibilitam viabilizar 

formação de educadores do e no campo com base na Pedagogia da 

Alternância, observando à docência multidisciplinar por área do 

conhecimento na área de Ciências da Natureza para a atuação nos ciclos finais 

do Ensino Fundamental e do Ensino Médio (PAZ, 2019, p. 71). 
 

Conforme o autor supracitado o curso apresenta característica metodológica em 

dimensões formativas da alternância, além disso, tem se caracterizado por disciplinas na área 

de ciências da natureza, Física, química e biologia, bem como na área pedagógica, com a 

finalidade de formar profissionais condizentes com a realidade da educação pública brasileira, 

o curso busca alternativas para melhorar o desempenho e a qualidade da Educação no Campo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Conforme Caldart (2002, p. 18), a educação do campo é identificada como luta pelo direito de todos à educação, 

sendo essa educação no e do campo: “No: o povo tem direito a ser educado no lugar onde vive; Do: o povo tem 

direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com a sua participação, vinculada à sua cultura e às suas 

necessidades humanas e sociais”. 



23 

 

4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 Tipo de Pesquisa 

 

A presente pesquisa é de abordagem qualitativa de objetivo exploratório, fundamentada 

em pesquisa bibliográfica, elaborada a partir de material já publicado, de autores da área, e 

também através de pesquisa de campo realizada com os professores de Física do Ensino Médio 

escola do campo localizada na cidade de Massapê do Piauí, região do semiárido Piauiense. 

Para Godoy (1995, p. 21) “a pesquisa qualitativa ocupa um reconhecido lugar entre as 

várias possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas 

intrincadas relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes”. Diante disso, a pesquisa 

qualitativa pode-se abordar várias possibilidades de se estudar as mais diversas situações que 

envolvem os seres humanos, dessa forma: 

 
Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vista a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses, pode-

se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de 

ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante 

flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos 

relativos ao fato estudado (GIL, 2002, p. 41). 

 

 E será a partir dessa pesquisa de campo, na qual será possível observar, familiarizar, 

construir e produzir hipóteses ao longo da pesquisa. 

 
 

4.2 População e Amostra 

 

A pesquisa foi realizada com os professores de Física no ensino médio da Unidade 

Escolar Rafael Manoel da Costa em Massapê do Piauí. A opção pelos sujeitos se deu, por serem 

os responsáveis diretos do processo ensino-aprendizagem e os atores principais de novas ações 

metodológicas na disciplina de Física dessa escola. 

 

4.3 Instrumento de Coleta de Dados 

 

A pesquisa foi realizada tendo como instrumento de coleta de dados um questionário 

com perguntas abertas e fechadas (APÊNDICE A), no qual foi subdivido em informações sobre 

o tema da pesquisa, para melhor organização no processo de análise dos dados. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar a análise dos dados da pesquisa junto aos 

professores investigados no estudo sobre as metodologias no ensino Física, observando as 

percepções desses formadores sobre o ensino, as aproximações e/ou distanciamentos com as 

metodologias ativas. Nessa parte dos resultados e discussões dos dados coletados, as 

informações foram levantadas por meio de questionário com perguntas abertas e fechadas, 

norteada pelos objetivos da pesquisa. 

 A partir dos dados coletados por meio das perguntas iniciais do questionário 

(APÊNDICE A), traçamos o perfil dos participantes da pesquisa, organizando-os com 

informações referentes à idade, formação acadêmica e tempo de docência total na área da 

educação. Com o objetivo de preservar a identidade dos participantes, adotamos codinomes 

inspirados em célebres personagens da Física: Galileu e Newton. 

 
Tabela 01 - Caracterização do perfil dos entrevistados 

Codinomes Faixa 

etária 

Formação 

inicial 

Titulação/ Área Tempo total de 

docência 

 
Galileu 

 
26 - 35 

Licenciatura em 

Ciências 

biológicas e Pro 

Campo/ 

Ciências da 

Natureza e 

Matemática. 

Mestrado 

Nacional 

Profissional em 

Ensino de Física. 

 
16 - 20 

Newton 26 - 35 Licenciatura em 

Física. 

Não relatou. 6 - 10 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Em relação a formação inicial, Newton possui Licenciatura em Física e Galileu em 

Ciências Biológicas e Pro Campo/Ciências da Natureza e Matemática. É importante mencionar 

que o curso possui em seu currículo disciplinas introdutórias ao ensino de Física com foco 

principal no ensino fundamental, portanto percebe-se que os dois profissionais estão atuando 

dentro da sua área de formação profissional, o que geralmente não ocorre na maioria das escolas 

do campo. 

Ao analisar a titulação/área percebe-se que somente Galileu possui curso de formação 

continuada stricto sensu com Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. Dessa 

forma, 50% dos profissionais da escola pesquisada que atuam no ensino de Física possui base 
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de conhecimento teórico e prático além da formação inicial. Conforme Darling-Hammond 

(2000) professores com extensa preparação prática em cursos que tratam do ensinar, formam 

professores mais eficazes e com maior probabilidade de entrar e continuar na carreira como 

profissional docente. 

Constatamos ainda que os docentes possuem faixa etária entre 26 e 35 anos. Galileu tem 

entre 16 e 20 anos de docência na área da Educação, já Newton tem entre 6 e 10 anos de serviço. 

Por fim, Galileu apresenta um currículo com maior índice de formação acadêmica e também de 

experiência profissional, enquanto Newton demonstra está no início da docência. 

Os dados obtidos com a investigação foram divididos em eixos de análise 

correspondentes ao objeto de estudo, esses eixos são: a) Primeiro eixo: satisfação quanto a 

aplicação das metodologias e o b) Segundo eixo: mudanças e propostas quanto a aplicação das 

metodologias. Além disso, foi relatado na tabela a caracterização do perfil dos entrevistados, 

como dados da pesquisa. 

 
 

5.1 Primeiro eixo: satisfação quanto a aplicação das metodologias 

 

Esse eixo de análise é composto por cinco perguntas que compõem o questionário da 

pesquisa (APÊNDICE A), as quais tem como tema: 1. Estrutura física da escola; 2. Condições 

Para a prática do processo de ensino e aprendizagem; 3. Comportamento dos alunos nas aulas 

de Física; 4. As metodologias utilizadas para o ensino de Física; 5. As principais dificuldades 

em sala de aula. Dessa forma, buscamos, primeiramente conhecer a estrutura física da escola 

em que os professores lecionam, bem como as condições que os docentes consideram mais 

importante para a prática do ensino e aprendizagem, o comportamento dos alunos durante as 

aulas de Física, as metodologias utilizadas para tornar os conteúdos mais significativos para os 

alunos durante o ensino de Física e as principais dificuldades encontradas em sala de aula ao 

longo do ensino de Física.  

Ao analisar a estrutura da escola os professores consideram satisfatória. Em relação as 

condições para a prática do ensino-aprendizagem, os professores mencionaram o seguinte:  

 
Estudar em lugar adequado, arejado e confortável. Ter bons materiais de apoio 

(GALILEU).  

 
Uma das condições mais importantes, é o fato dos educadores conhecerem a 

realidade em que seus alunos estão inseridos, quais as suas futuras 

perspectivas de vida, seus sonhos e até mesmo as desesperanças. Outra 

condição de grande importância para a prática do ensino-aprendizagem, [...] é 
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os educandos terem interesse em aprender, ou seja, a aprendizagem flui 

melhor quando existe o entusiasmo por parte do aluno (NEWTON).  

 

Os professores entendem a importância sobre o interesse na realidade dos seus alunos. 

Nesse caso torna-se mais fácil a contextualização dos conteúdos, principalmente na área de 

Física. De acordo com Kato (2007) a contextualização significa a relação entre a vida real com 

os conteúdos científicos, isto é, aproximar os processos de ensino-aprendizagem do cotidiano 

dos estudantes. 

Diante das análises e discussões dos dados apresentados ao longo do texto, apontamos 

a importância da contextualização para o ensino, uma vez que esse recurso nas aulas de Física 

é considerado um processo sociocultural em que se busca a compreensão da Física por meio de 

um conhecimento usado diariamente, que está muito além da mera aplicação de leis e fórmulas. 

No ensino da Física que se tem voltada a formação do cidadão, mostra que os conteúdos devem 

fazer parte de sua rotina, de seu uso e aplicação na vida prática. 

Segundo Kato (2007), o processo de contextualização apresenta condições para a 

interdisciplinaridade contemplar de maneira significativa a aprendizagem, como alguns alunos 

demonstram interesse em aprender, esse processo se torna mais fácil de ser conduzido, pois a 

aprendizagem é mais significativa quando existe a motivação por parte do aluno. 

Para (PAZ, 2019) a preocupação com o ensino contextualizado tem espaço nos 

princípios que regem a educação do campo, pois promovem o atendimento das especificidades 

das escolas do campo, valorizam a identidade da escola e dos alunos por meio de projetos 

pedagógicos com metodologias adequadas ao real contexto do aluno do campo. Por sua vez, ao 

colocar uma metodologia centrada na aprendizagem pela experiência, vivência e protagonismo 

do aluno, essa prática dialoga com metodologias ativas de ensino. 

Quanto aos aspectos que considera o comportamento dos alunos durante as aulas de 

Física, dizem os professores:  

 
Entusiasmados e desinteressados (GALILEU).  

 
Satisfeitos e desmotivados (NEWTON). 

 

As metodologias tradicionais não conseguem atender as necessidades de envolvimento 

dos alunos com a aula (MARTINS, 2018). Os docentes, muitas vezes se ressentem de 

metodologias de ensino que possam motivar o alunado, de um ensino que explore a Ciência, 

dos aspectos instigantes dos experimentos e da articulação da Ciência com o cotidiano, 

revelando ao aluno o protagonismo sobre seu aprendizado. Entretanto a realidade no ensino da 
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Física tem repetidamente pautando-se na memorização de leis e fórmulas, que têm como 

consequências o desinteresse e a desmotivação dos alunos (PAZ, 2014). 

Trata-se de uma realidade desvinculada de um projeto político que lhes apresenta novas 

metodologias, novas possibilidades de ensino, pois alguns professores continuam na concepção 

extremamente pragmatista, reprodutivista e tecnicista na ação docente (FRANCO, 2012). 

Portanto, é importante uma aproximação com o processo de ensino-aprendizagem, não somente 

para conhecer suas metodologias, mas, sobretudo, refletir acerca de diferentes estratégias de 

ensino utilizado pelos professores. 

Quanto as metodologias utilizadas para tornar os conteúdos mais significativos para os 

alunos durante o ensino de Física, as repostas dos professores de Física foram: 

 
Seminário, aulas expositivas, aulas experimentais, uso das novas tecnologias 

digitais, aulas baseada em problemas, micro aulas, aulas baseadas em projetos 

e aulas com o Lúdico (Jogos) (GALILEU).      

 
Aulas experimentais, uso das novas tecnologias digitais e aulas baseada em 

problemas (NEWTON). 

 

Os professores utilizam várias metodologias com a finalidade de tornar o ensino de 

Física mais significativo. Todas as metodologias citadas pelos professores apresentam 

aproximação com as metodologias ativas, exceto as aulas expositivas. É importante destacar 

que as aulas expositivas são caracterizadas pela apresentação dos conteúdos de maneira 

oral/escrita, sem levar em conta a participação dos alunos, o conhecimento prévio e também a 

falta de espaço para questionamentos. Nessa metodologia o professor é considerado o centro e 

o aluno o agente passivo (LOPES, 2011). Desse modo, a aula excessivamente expositiva é 

modelada pelo método tradicional e não faz parte do conjunto das metodologias ativas que tem 

como centro o aluno. Entretanto conforme citado, os professores não centram o ensino 

demasiadamente na forma expositiva tradicional. 

Por outro lado, observa-se que, em relação às metodologias ativas, os professores 

trabalham com vários métodos de ensino, utilizando-se das metodologias ativas. As 

metodologias ativas tem como foco “colocar o aluno em estado de mobilização, utilizando 

recursos e abordagens adequados para os alunos e para os conteúdos e objetivos definidos” 

(CASTELLAR, 2016, p. 42). Vale destacar ainda que a autora considera que as metodologias 

ativas tornam o método de aprendizagem mais significativo, pois o aluno é visto como o 

responsável por seu processo de construção do conhecimento, além de proporcionar resultados 

eficazes por apresentarem (estratégias eficientes que minimizam ou solucionam alguns dos 

problemas que ocorrem no espaço escolar). 
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Conforme Mendes (2018), nos últimos anos as tecnologias estão modificando cada vez 

mais a vida da sociedade, principalmente na área da educação, diante dessas mudanças, há 

necessidade de rever a função da escola, pois se percebe que o modelo tradicional já não atende 

mais as demandas no ensino de Física, assim como em outras disciplinas. Dessa forma existe a 

necessidade de que o professor tenha conhecimento e saiba utilizar as ferramentas tecnológicas 

em sua prática docente. No entanto, a escola deve passar por um processo de mudanças, 

principalmente em seu modelo de ensino devido aos avanços tecnológicos e as novas temáticas 

de ensino.   

Quanto as principais dificuldades encontradas em sala de aula ao longo do ensino de 

Física os professores responderam: 

 

Falta de interesse dos alunos (GALILEU). 

 

Falta de interesse dos alunos e falta de infraestrutura (laboratório) 
(NEWTON). 

 

Motivar os alunos nos dias atuais não tem sido tarefa fácil, mas um desafio imposto a 

escola e ao professor de Física que deve motivar seus alunos diariamente. Nesse sentido, deve 

o professor propiciar situações em que os alunos criem o gosto pela Física, sabendo que não é 

fácil, mas que, para tanto, deve buscar criatividade e cooperação dos próprios alunos para que 

sintam-se estimulados e com isso, adquiram autonomia. 

A motivação assume um papel relevante naquilo que o sujeito gosta ou não, ou seja, é 

preciso que se tenha para gostar ou não de algo, sendo que tal pode decorrer do trabalho que o 

professor tem desenvolvido dentro de sala de aula, da escola. Nesse sentido o interesse dos 

alunos pela disciplina poderá ser potencialmente importante para o aluno ter uma aprendizagem 

significativa, conforme Moreira (2012) a predisposição de aprender do aluno torna-se condição 

essencial para a aprendizagem significativa. 

Apesar da motivação não ser o centro do processo que leva a aprendizagem, situações 

que possam gerar interesse do aluno pela escola, como vínculo significativo entre o professor e 

o aluno, pode sinalizar caminho profícuo para ressignificar a prática do professor bem como a 

autonomia do aprender a aprender no aluno. 

Assim, deve-se primar por um ensino que traga situações reais para a sala de aula, pois, 

diante da ausência dos aspectos mais realistas do ensino, os docentes fazem uso de 

metodologias tradicionais que são usadas em situações irreais de contextualização e no 

desconhecimento de metodologias e processos que bloqueiam possibilitando medo, rejeição e 

frustração frente a Física (KATO, 2007). 
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Deve-se pensar a Física com aplicações de uso diário, com aulas práticas realizadas 

dentro de sala de aula reconhecendo a necessidade de se estudar física. Assim, o contato do 

educando com fatos cotidianos permite que os alunos façam comparativos e questionamentos, 

sejam capazes de emitir juízos e assimilem conteúdos importantes para produzirem seu 

conhecimento e se torne algo diferente daquilo que tradicionalmente é imposto e que não 

permite que os alunos analisem de forma crítica e expressem o que pensam sobre determinado 

conteúdo/assunto.  

 
 

5.2 Segundo eixo: mudanças e propostas quanto a aplicação das metodologias 

 
Esse eixo de análise, que complementa o primeiro eixo, é composto por cinco perguntas que 

fazem parte do questionário da pesquisa (APÊNDICE A), as quais tem como tema: 1. Estratégias 

de ensino utilizadas nas aulas de Física; 2. Material de ensino; 3. Mudanças na metodologia 

aplicada; 4. Metodologia que mais utiliza; 5. Metodologia que os alunos menos se interessam. 

Assim, nesse segundo eixo buscamos entender as formas de ensinar que os professores utilizam 

durante o ensino de Física, bem como os tipos de materiais ou fonte de pesquisa usados no 

planejamento para selecionar as melhores metodologias e adequar a cada conteúdo.  

Quanto as estratégias que os professores utilizam durante o ensino de Física, os docentes 

relatam: 

 
Contextualização do tema com o dia a dia, dinâmica, jogo, roda de conversa e 

TICs (tecnologia da informação e comunicação) (GALILEU). 

 
Contextualização do tema com o dia a dia e dinâmica (NEWTON). 

 

Além da contextualização Kochhann (2007, p.70) ressalta que a interdisciplinaridade na 

sala de aula, “[...] é a possibilidade da construção de ideias harmonicamente equilibradas com 

as diversas áreas do conhecimento num processo de pensamento dialético alicerçada na 

alteridade”. Significa então uma educação de forma contextualizada visando o desenvolvimento 

do aluno com os pressupostos da abordagem que fundamenta a educação contextualizada, 

contribuindo para um ensino e uma aprendizagem significativa. 

Para Paz (2019), ao utilizar a contextualização, além de prática formativa essencial ao 

ensino de Física, o docente possibilita ao discente uma melhor abordagem da relação teoria e 

prática dos conteúdos desenvolvidos. Para esse autor, articular a ação didática através da 

interdisciplinaridade e da contextualização, reconhecendo os modos de vida, cultura, saberes e 
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práticas já constituídas no espaço de vivência dos alunos ajudam a superar os desafios da prática 

tradicional fragmentada, expositiva e mecanizada muito utilizada para o ensino da Física. 

Quanto aos tipos de materiais ou fonte de pesquisa usados no planejamento para 

selecionar as melhores metodologias e adequar a cada conteúdo, os professores responderam: 

 
Livros, revistas acadêmicas, sites educacionais, materiais disponíveis na 

biblioteca da escola e livro didático utilizado na escola (GALILEU). 

 
Livros, sites educacionais, materiais disponíveis na biblioteca da escola e 

livro didático utilizado na escola (NEWTON). 

 

Observamos que os professores utilizam em suas aulas variado material de ensino, 

contrapondo-se ao ensino livresco, guiado somente pelo livro didático nas aulas de Física. 

Portanto, a variação do material didático utilizado pode indicar que o docente busca materiais 

potencialmente significativos para seus alunos. Conforme Moreira (2012), as condições para a 

aprendizagem significativa precisa que o material de aprendizagem seja potencialmente 

significativo, ou seja, que o material tenha significado lógico, esteja bem estruturado conforme 

as condições apropriadas e relevantes dos estudantes. 

Contudo, a maioria dos recursos que são destinados à educação são investimento feitos 

pelos governos Federais, Estaduais e Municipais para à Educação Básica (BRASIL, 1996). 

Percebemos que estes recursos não atendem plenamente as necessidades dos alunos, pois 

muitas escolas encontram-se em péssimo estado de conservação, outras não possuem espaço 

físico adequado para atender a demanda de alunos e, por fim, faltam materiais didáticos e 

tecnológicos que são de suma importância para o ensino. 

Quanto a necessidade de mudança em relação a metodologia atual aplicada para o ensino 

de Física pelos professores, seguem as respostas: 

 
Grande Adaptação Metodologia Atual (GALILEU). 

 
Pequena Adaptação Metodologia Atual (NEWTON). 

 

Nesse sentido, os docentes mencionam que a metodologia atual deve sofrer 

modificações para melhorar o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Apesar de ambos 

sentirem necessidade de modificações na metodologia atual aplicada em sala de aula, observa-

se que o professor com maior tempo de aula e com maior titulação acadêmica, enfatiza a 

necessidade de grande modificação na sua metodologia e o professor com menos tempo e menor 

qualificação acadêmica pressupõe pequena modificação na metodologia. 
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O professor, assim como qualquer outra profissão devem buscar novos conhecimentos 

e se atualizem conforme as necessidades. Ao longo dos anos o ensino de Física vem sendo 

classificado como enfadonho e desagradável para grande parte dos alunos, sendo necessário a 

introdução de novas metodologias. Por isso, o docente precisa estar em constante atualização. 

As metodologias de ensino devem ser modificadas de acordo com o perfil dos 

educandos, pois em uma sala de aula existem diferentes tipos de alunos, com diferentes formas 

de aprendizagem. Os métodos de ensino são tão fundamentais quanto os próprios conteúdos. 

Segundo Paiva et al., (2016, p. 146) “as técnicas de ensino tradicional passam a fazer parte do 

escopo de teóricos não só da área da Educação, mas de toda a comunidade intelectual que busca 

identificar suas deficiências e buscam propor novas metodologias de ensino-aprendizagem”. 

As metodologias ativas são baseadas na interatividade, personalização e flexibilidade, 

além disso é vista como uma concepção que situa o aluno como o centro da aprendizagem, pois 

nesse processo ele se torna protagonista de seu próprio conhecimento. Dessa forma, o professor 

deve buscar sempre modificações em suas práticas, conforme necessidade do alunado. Assim, 

os métodos ativos proporcionam ao professor, e os alunos a “identificarem diferentes modelos 

e estratégias para sua operacionalização, constituindo alternativas para o processo de ensino-

aprendizagem, com diversos benefícios e desafios, nos diferentes níveis educacionais” (PAIVA 

et al., 2016, p. 146). 

De acordo com Paiva et al., (2016, p. 146) “a educação ocorre durante a vida inteira, 

constituindo um processo que não é neutro, por isso é necessário a atualização das metodologias 

educacionais diante da atual realidade”. Portanto, ensinar não é apenas apresentar os conteúdos, 

mas sim a habilidade de promover caminhos para construir, isto é, efetivar o conhecimento. As 

metodologias ativas tornam o processo de ensino mais significativo (MARTINS, 2018).  

Quanto as metodologias aplicadas pelos professores para o ensino de Física: 

 
Preparação e Aplicação de projetos. Percebo mais interesse nos alunos, eles 

estudam com mais vontade, além da aprendizagem ser melhor e mais divertida 

(GALILEU). 

 
É a aula experimental, onde os alunos participam fazendo os seus próprios 

experimentos em cima do conteúdo que foi repassado em sala. Pois, essa 

metodologia chama muito a atenção dos discentes e eles se dedicam mais a 

aprender (NEWTON). 

 

O ensino por projeto é considerado como estratégia didática voltada à construção de 

conhecimentos significativos, que visam formação de alunos como agentes ativos no processo 

de aprendizado, tanto promovendo a interatividade e a socialização de trabalho em grupo, 

quanto a integração entre a escola e a comunidade. Além disso, o aluno é capaz de pesquisar, 



32 

 

refletir e discutir os conteúdos trabalhados em sala de aula, tornando assim cidadãos críticos 

preparados para enfrentar os desafios da sociedade (MARTINS, 2007). 

Neste sentido, o ensino por projeto proporciona ao aluno o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas, a realização de procedimentos como elaboração de hipóteses, anotação 

e análise de dados e o desenvolvimento da capacidade de argumentação (ZOMPERO; 

LABURÚ, 2011). É por meio das pesquisas que o aluno se aproxima do conhecimento 

científico, descobrindo o quanto desconhece aquilo que faz parte de seu dia-a-dia e como os 

temas disciplinares se inter-relacionam formando o conhecimento (MARTINS, 2007). 

De acordo com Martins (2007), o ensino com projeto pode se apropriar de métodos de 

estudo com elementos comuns a outros procedimentos e outras estratégias de ensino e devem 

estar em sintonia e conexão com os conteúdos do currículo escolar. Caracteriza por utilizar 

atividades práticas de estudo e de pesquisa individuais ou em grupo, autodeterminação, 

cooperação, relações mútuas, aplicação de meios de aprendizagem vinculada à prática, à 

diversidade de informações, aos questionamentos, à reflexão e à discussão (MARTINS, 2007). 

A experimentação no ensino de Física é um método bastante eficaz na consolidação da 

aprendizagem significativa do aluno, cabendo ao docente observar o diálogo com outras 

tendências, sejam elas histórica, tecnológica ou temas controversos (PAZ, 2014).  

Quanto as metodologias que o aluno apresenta menos interesse, os professores 

responderam:  

 
Conteúdos extensos e difícil todos. Alguns alunos apresentam grande 

dificuldades em entender e aprender as fórmulas, e também onde utilizá-las. 

Por isso todo ano trabalho um ou mais projetos só de física em sala de aula. 

Nas aulas lúdicas os alunos apresentam maior interesse e facilidade de 

aprender e entender alguns assuntos (GALILEU). 

 
São as aulas tradicionais, onde o professor fica explicando o conteúdo somente 

com o auxílio do livro didático (NEWTON). 

 

A dificuldade encontrada por muitos profissionais da educação se dá devido ao modo 

como foram ensinados, passam a reproduzir da forma como aprenderam. Dessa forma entende-

se que: 

 
[...] é necessário superar o papel do processo cíclico tradicional do docente e 

colocá-lo no papel de mediador do conhecimento, como agente transformador 

do meio, formador de cidadãos críticos e ativos, mediador do processo ensino-

aprendizagem. [...] nesse processo de ruptura, deve haver respeito ao contexto 

e à história da formação de professores; deve ser buscado o equilíbrio entre o 

conhecimento específico e o das práticas escolares; deve haver respeito, 

também, aos campos de conhecimento da Física construídos pelos diversos 

estudiosos ao longo da história e sua prática docente (PAZ, 2014, p. 54). 
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Conforme o autor supracitado, são muitas as possibilidades de exploração da Física em 

aspectos que possam motivar os alunos com sua praticidade nos acontecimentos que envolvem 

a realidade, no uso das metodologias ativas e na construção da aprendizagem significativa. 

Dessa forma, torna-se necessário buscar a sistemática ruptura com práticas pedagógicas 

tradicionais que tratam o ensino de Física, puramente, teórico, segmentado, memorizado, 

matematizado e técnico.  

Em relação as aulas lúdicas os alunos apresentam maior interesse e participação, pois 

contribui para melhor evolução social e individual, fundamental para adquirir a formação de 

concepções. Os jogos no ensino da Física, proporciona o entusiasmo e a boa disposição, 

despertando no aluno o prazer em aprender e proporcionando o desenvolvimento dos seus 

conhecimentos (MARTINS, 2018).   

Os jogos são utilizados como metodologia ativa, isto é, não é apenas uma brincadeira, 

mas sim a liberdade de expressão Física e emocional, é o caminho para nova compreensão de 

mundo. Desenvolver atividades lúdicas em sala de aula, facilita o processo ensino-

aprendizagem, pois os jogos despertam o conhecimento imaginário (MARTINS, 2018).  

Portanto, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) mencionam que o “jogo é uma 

atividade natural no desenvolvimento dos processos psicológicos básicos: supõe um fazer sem 

obrigação externa e imposta, embora demande exigência, norma e controle”, (BRASIL, 1997, 

p. 35). De acordo com Kishimoto (2000, p. 85), temos o “jogo, brinquedo, brincadeira e a 

educação”, classificando o jogo como algo difícil de realizar. Cada jogo tem suas normas, 

táticas do competidor conforme a autora, uma mesma conduta pode ser jogo ou não em 

diferentes culturas.  

Diversos métodos ativos são temas de discussão no contexto educacional, pois 

apresentam maior resultado entre as partes. Os jogos didáticos são considerados importantes 

métodos ativos porque proporcionam uma aprendizagem significativa ao aluno. De acordo com 

Martins (2018, p.11), “os jogos didáticos ou lúdicos, contribuem para mobilizar os estudantes 

e os despertarem para uma aprendizagem interativa”. 

 Atualmente com o avanço tecnológico torna-se ampla a possibilidade para se fazer uso 

de métodos diversificados, podendo-se desmistificar a Física como “vilã das disciplinas”, sendo 

possível uma aula prazerosa, com o uso de jogos que incentivam a aprendizagem (MARTINS, 

2018). Conforme autora, ao apresentar o conhecimento por meio de jogos, o aluno como 

protagonista de sua própria aprendizagem desenvolve a capacidade de lidar com informações 
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uma vez que este proporciona aos educando uma aprendizagem dinâmica e não mecanizada 

como atividades repetitivas.  

 O livro didático de Física é um instrumento de trabalho importante para os professores, 

mas não deve tornar-se única fonte de pesquisa e guia de ensino. O livro didático tem sido um 

dos recursos mais utilizados durante as diversas fases do ensino pelos professores, tonando-se 

problemático seu uso excessivo nas aulas. Atualmente vários pesquisadores vêm analisando os 

conteúdos compostos no livro didático de Física que nos últimos anos têm se tornado um 

componente fundamental no processo ensino-aprendizagem. 

 Conforme Bittencourt (2011),  

 
O livro didático tem sido o principal instrumento de trabalho de professores e 

alunos, sendo utilizado nas mais variadas salas de aula e condições 

pedagógicas, servindo como mediadores entre a proposta oficial do poder 

expressam nos programas curriculares e o conhecimento escolar ensinado pelo 

professor (2011, p. 69). 

 

 Esse autor observa que o livro didático está presente na história da Física, na vida escolar 

dos alunos. A relação livro e escola possui um contexto social e político que deve ser 

considerado como aspecto do produto cultural da sociedade e como resultado da interação de 

um conjunto de normas. O livro didático é inserido na escola através de uma política de 

obtenção do livro didático, sendo distribuído atualmente para a maioria das escolas públicas do 

país. Entretanto acaba constituindo-se com o principal recurso didático do professor e, muitas 

vezes, a única forma de acesso aos conteúdos pelos alunos em busca de um saber mais 

específico (FONSECA, 2003). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos permitem inferir que as metodologias ativas consistem em uma 

estratégia didática bastante eficiente para a aprendizagem. Possibilita o aprendizado 

significativo permitindo que os alunos se responsabilizem pela busca, sistematização, 

(re)construção e aplicação dos conhecimentos obtidos, favorecendo o maior interesse, a 

autonomia, a socialização, a criatividade, a oralidade, entre outras habilidades nos estudantes. 

Os professores participantes da pesquisa utilizam algumas metodologias ativas como 

jogos, projetos e experimentos e mencionam que os alunos demonstram mais interesse durante 

as aulas. Além disso, esses profissionais consideram o uso da contextualização como estratégia 

didática para desenvolver a aprendizagem significativa. Trata-se de uma maneira de 

compreender os conteúdos com significado e como um potencial de motivação, através do 

interesse e da participação dos alunos. 

Observa-se que existe uma tendência e vontade dos docente na utilização de práticas 

que compõem as metodologias ativas, tendo como princípio incentivar o pensamento crítico 

dos estudantes. Também que, o uso de metodologias ativas é fundamental na construção da 

aprendizagem, pois desenvolvem diversas habilidades como, autonomia, a integração entre 

teoria e prática, trabalho em equipe, o desenvolvimento de uma visão crítica do cotidiano, além 

do rompimento com o modelo tradicional. 

Os professores não utilizam as metodologias ativas em todas as aulas, e quando são 

utilizadas os alunos demonstram maior interesse e participação nas aulas, apesar de a Escola 

não possuir materiais didáticos suficientes, ou laboratório de Ciências e/ou Física.  

Portanto, as metodologias ativas são alternativas para aumentar o conhecimento dos 

alunos com relação ao conteúdo abordado, essa metodologia é considerada positiva e, com 

ajustes às condições de infraestrutura da escola, pode ser implementado no contexto da sala de 

aula para integrar os conhecimentos dos diferentes componentes curriculares e colaborar com 

o processo de formação dos alunos em escolas do campo.  

Por fim, verificou-se que os docentes utilizam diversas metodologias, como tradicionais 

e também ativas, e que, em relação as metodologias ativas existem uma aproximação quando 

são utilizadas ao longo das aulas, mas devido às condições de infraestrutura e falta de materiais 

de didáticos, os professores terminam utilizando, também, os métodos tradicionais com ênfase 

na aula expositiva. Entretanto os docentes compreendem a importância das metodologias ativas 

e quando possíveis são utilizados para tornar a aprendizagem mais significativa para os alunos.   
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO PARA INVESTIGAÇÃO SOBRE O TEMA 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO 
 

Este questionário é um instrumento para a coleta de dados do trabalho de pesquisa intitulado “METODOLOGIAS ATIVAS 

NO ENSINO DE FÍSICA EM UMA ESCOLA DO CAMPO”. O objetivo dessa pesquisa é investigar o conhecimento dos 

professores do Ensino Médio da Unidade Escolar Rafael Manoel da Costa, Massapê do Piauí, a respeito do ensino de Física. 

Neste sentido, contamos com a sua colaboração participando da execução desta pesquisa, respondendo a este questionário de 

forma sucinta e responsável. Desde já, agradecemos a sua participação.  

 
QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS 

 

 

I. INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 

1. Qual o seu sexo? (   ) Masculino       (   ) Feminino  

 

2. Qual dessa faixa etária você se enquadra?  

(   ) 18 a 25        (   ) 26 a 35        (   ) 36 a 45        (   ) acima de 45  

 

3. Formação acadêmica?  

a) (   ) Licenciatura em: _________________________________________________________ 

b) (   ) Bacharelado em:_________________________________________________________ 

c) (   ) Outra: _________________________________________________________________ 

 

4. Pós-graduação: 

a) Especialização em: __________________________________________________________ 

b) Mestrado em:______________________________________________________________ 

c) Doutorado em: _____________________________________________________________ 

d) (   ) Outra:_________________________________________________________________ 

 

5. Qual o seu tempo de serviço na área da docência?  

(   ) 1 a 5 anos   (   ) 6 a 10 anos   (   ) 11 a 15 anos   (   ) 16 a 20 anos   (   ) Acima de 20 anos. 

 

II. SOBRE A SATISFAÇÃO QUANTO A APLICAÇÃO DAS METODOLOGIAS  

 

6.  Qual a sua opinião sobre a estrutura física da escola em que leciona? 

a) (   ) ruim. 

b) (   ) mais ou menos. 

c) (   ) bom. 

d) (   ) excelente. 
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7. Quais condições você considera mais importante para a prática do ensino-aprendizagem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Qual o comportamento dos alunos durante as aulas de Física? (Mais de uma alternativa pode 

ser marcada). 

a) (   ) satisfeitos. 

b) (   ) entusiasmados. 

c) (   ) desinteressados. 

d) (   ) desmotivados. 

 

9. Quais Metodologias você costuma utilizar para que os conteúdos se tornem mais 

significativos para os alunos durante o ensino de Física. (Mais de uma alternativa pode ser 

marcada). 

a) (   ) seminário. 

b) (   ) aulas expositivas. 

c) (   ) aulas experimentais. 

d) (   ) uso das novas tecnologias digitais. 

e) (   ) aulas baseada em problemas. 

f) (   ) micro aulas. 

g) (   ) aulas baseadas em projetos. 

h) (   ) aulas com o Lúdico (Jogos). 

i) (   ) aulas baseada em casos. 

Outros:_____________________________________________________________________ 

 

10. Quais são as principais dificuldades encontradas em sala de aula. (Mais de uma alternativa 

pode ser marcada). 

a) (   ) falta de interesse dos alunos. 

b) (   ) ausência de material didático.  

c) (   ) falta de valorização da profissão (docente).  

d) (   ) excessivo número de alunos nas salas.  

e) (   ) falta de infraestrutura (laboratório). 

f) (   ) nenhuma dificuldade. 
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III. SOBRE AS MUDANÇAS E PROPOSTAS QUANTO A APLICAÇÃO DAS 

METODOLOGIAS    

 

11. Quais são as estratégias que você utiliza para ensinar os alunos durante as aulas de Física? 

a) (   ) contextualização do tema com o dia a dia. 

b) (   ) dinâmica. 

c) (   ) jogo. 

d) (   ) roda de conversa. 

e) (   ) TICs (tecnologia da informação e comunicação). 

Outros:_____________________________________________________________________ 

 

12. Durante o seu planejamento você costuma utilizar quais tipos de materiais ou fonte de 

pesquisa? (Mais de uma alternativa pode ser marcada). 

a) (   ) livros. 

b) (   ) revistas acadêmicas. 

c) (   ) sites educacional. 

d) (   ) materiais disponíveis na biblioteca da escola. 

e) (   ) livro didático utilizado na escola. 

Outros:_____________________________________________________________________ 

 

13. Quanto à metodologia aplicada para o ensino de Física, o que você faria? 

a) (   ) Mudança Total na Metodologia Atual  

b) (   ) Grande Adaptação Metodologia Atual  

c) (   ) Pequena Adaptação Metodologia Atual  

d) (   ) Sem Reformulação Metodologia Atual  

 

14. Qual é a metodologia que você mais gosta de aplicar junto aos seus alunos? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

15. Em relação aos seus alunos, qual é a metodologia aplicada que eles menos se interessam? 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO 
 

Este estudo intitulado “METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE FÍSICA EM UMA ESCOLA DO CAMPO”. O objetivo 

dessa pesquisa é investigar o conhecimento dos professores do Ensino Médio da Unidade Escolar Rafael Manoel da Costa, 

Massapê do Piauí, a respeito do ensino de Física. Neste sentido, contamos com a sua colaboração participando da execução 

desta pesquisa, respondendo a este questionário de forma sucinta e responsável. Desde já, agradecemos a sua participação. 

 

 

Título do projeto: METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE FÍSICA EM UMA 

ESCOLA DO CAMPO 
Pesquisador responsável: Prof. Dr. Fábio Soares da Paz 

Instituição: Universidade Federal do Piauí 

Pesquisador/auxiliar: Erlane Ferreira Santos  

Contato/e-mail/Tel.: erlaneferreira606@gmail.com/(89)99472-0489  

Local da coleta de dados: Unidade Escolar Rafael Manoel da Costa 

Os pesquisadores do presente projeto se comprometem a preservar a privacidade/identidade dos 

interlocutores da pesquisa, cujos dados serão coletados através da observação livre, 

questionário de perfil e entrevista semiestruturada. Concordam, igualmente, que essas 

informações serão utilizadas, única e exclusivamente, para execução do presente projeto. As 

informações somente poderão ser divulgadas de forma anônima e serão mantidas no arquivo 

do pesquisador responsável pela pesquisa por um período aproximado de 12 meses sob a 

responsabilidade do Prof. Dr. Fábio Soares da Paz. Após esse período, os dados serão 

divulgados. 

 

 

Picos, 27 de Abril de 2020. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Prof. Dr. Fábio Soares da Paz 

Professor Orientador 

 

 

____________________________ 

Erlane Ferreira Santos 

Graduanda 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DIGITAL NA BIBLIOTECA 

“JOSÉ ALBANO DE MACEDO” 

 
 

Identificação do Tipo de Documento 

(   ) Tese 

(   ) Dissertação 

( x ) Monografia 

(   ) Artigo 

 
 

Eu, Erlane Ferreira Santos, autorizo com base na Lei Federal nº 9.610 de 19 de Fevereiro de 

1998 e na Lei nº 10.973 de 02 de dezembro de 2004, a biblioteca da Universidade Federal do 

Piauí a divulgar, gratuitamente, sem ressarcimento de direitos autorais, o texto integral da 

publicação (Metodologias ativas no ensino de física em uma escola do campo) de minha autoria, 

em formato PDF, para fins de leitura e/ou impressão, pela internet a título de divulgação da 

produção científica gerada pela Universidade. 

            

 Picos-PI 29 de abril de 2021. 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura 
 

 


