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RESUMO – Este trabalho é responsável pela retomada do ensino e aprendizagem das disciplinas 
física e matemática, tendo como base as metodologias Resolução de Problemas e Experimentação, 
as quais favorecem a construção do conhecimento do aluno, bem como a recuperação de conteúdos 
ainda não abstraídos pelo mesmo. Auxilia também na estruturação do pensamento, pois admite a 
possibilidade de cada situação ser explorada tanto no contexto histórico como cultural, além de ser 
responsável pela integração da universidade com a escola do ensino médio, buscando apresentar 
aos alunos os diferentes tipos de engenharias, enfatizando, principalmente, as contempladas nas 
universidades da cidade de Ponta Grossa e o interesse, em especial, pela Engenharia Eletrônica, 
além da socialização e do desenvolvimento pessoal. O projeto é desenvolvido por professores e 
alunos do curso Engenharia Eletrônica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (campus de 
Ponta Grossa) em parceria com o Colégio Estadual Professor Eugênio Malanski (da mesma cidade). 
Fazem parte também alunos e professora da disciplina de matemática do ensino médio. O 
conhecimento desenvolvido pelos alunos do projeto é avaliado de forma processual, contínua e 
cumulativa, sendo utilizados como principais instrumentos de avaliação a apresentação 
oral/palestras, seminários no próprio colégio ou em eventos na universidade e relatórios e avaliação 
teórica. 

 
PALAVRAS CHAVE – Engenharia. Experimental.  Interesse. 

 

 

 
Introdução 

 
Atualmente, os alunos do ensino público brasileiro apresentam uma enorme dificuldade nas 

disciplinas exatas, como física, matemática e química, fato esse que ocorre, segundo o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), principalmente devido à falta de estrutura 
física adequada, à falta de professores qualificados e habilitados para ministrarem as aulas e até 
mesmo a falta de motivação de ambas as partes, entre outros aspectos como estrutura familiar.  
Como resultado, o desenvolvimento do aluno fica prejudicado e, consequentemente, a busca por um 
curso superior é visto como inviável, impossível ou até mesmo desinteressante. Nesse contexto, os 
cursos de engenharia possuem números modestos de alunos ingressantes em todos os vinte e sete 
cursos de engenharia oficializados pelo Ministério da Educação (MEC) provindos de escolas públicas, 
além de possuir também um baixo número de alunos concluindo o curso, devido à baixa qualidade de



formação no ensino médio que justifica a grande evasão no começo do curso superior, devido aos 
baixos aproveitamentos nas disciplinas base de cunho físico e matemático. 

Com isso, buscando ampliar o número de estudantes interessados nos cursos de engenharia 
e reduzir a quantidade de desistências nos primeiros semestres do curso, este projeto tem como 
objetivo levar o conhecimento prático e simplificado dos conceitos de física e matemática utilizados 
na Engenharia Eletrônica à um grupo de alunos do ensino médio de uma escola pública, por meio de 
aulas teóricas e práticas, e vincular a universidade e a escola de uma maneira simples e eficaz, 
desmistificando o alcance dos cursos de engenharia a estes alunos. Com esta abordagem, além de 
aprenderem e se motivarem, os alunos deverão disseminar os conhecimentos adquiridos por meio de 
seminários e apresentações em eventos da própria escola e de outras da cidade com o intuito de 
despertar o interesse de outros alunos, esclarecer dúvidas básicas com relação aos cursos de 
engenharia e criar um efeito multiplicador com relação aos próprios conteúdos de física e matemática 
que estão aprendendo. 
 Dessa forma, os alunos do ensino médio passam a ter um maior estímulo para a escolha de 
um curso superior, se tornam mais confiantes quanto a sua possível área de atuação e estarão mais 
preparados para as dificuldades encontradas se escolherem ingressar em um curso de engenharia. 
 Porém, tem-se como desafio para este projeto a abordagem simplificada e prática das 
engenharias, de uma maneira especial para a Engenharia Eletrônica, onde os conteúdos base desta 
área são abordados apenas na disciplina de física do terceiro ano do ensino médio, uma vez que o 
próprio edital de concepção do projeto (CNPq/Vale S.A. N° 05/2012), especifica que os alunos 
bolsistas do projeto precisariam estar matriculados nos primeiro e segundo anos do ensino médio. 
Assim, dos cinco alunos de ensino médio envolvidos no projeto, quatro alunos são bolsistas e estão 
regularmente matriculados no primeiro e segundo ano. Há um quinto aluno, participante como ouvinte 
que está matriculado no terceiro ano. 
  O cronograma de encontros foi dividido em duas aulas teóricas de física, uma aula teórica de 
matemática sendo elas no colégio e uma aula para experimentos no laboratório no campus da 
UTFPR. Uma dificuldade encontrada paralela ao projeto foi o sistema de ensino modular aplicado na 
escola, um sistema que algumas séries tem um bloco contendo metade das matérias no 1° semestre 
e as restantes no 2°semestre, impedindo assim uma continuidade das matérias. 

 Esse empecilho nesse primeiro momento está resultando que 4 alunos não tem aulas de 
matemática e física no 1° semestre, restando então, apenas um aluno que está tendo aulas de física 
e matemática no projeto e na escola ao mesmo tempo. . 
 A parte teórica foi definida com seguinte estrutura: listas com média de 6 questões expostas 
em duas fáceis, três conceituais e com nível médio e uma que desafiaria a linha de raciocínio dos 
alunos,composta por dois modelos: questões abertas e questões alternativas, todas  com o intuito de 
fixar o conteúdo aplicado em aula. Para a avaliação desses alunos foi definida uma lista avaliativa 
contendo os assuntos definidos para o momento da avaliação. 

A escolha pela Escola Estadual Professor Eugênio Malanski se deu devido a oportunidade de 
se ter uma aluna de Engenharia Eletrônica lecionando como professora de matemática na mesma, e 
coincidir com uma escola com características desafiadoras à proposta do projeto por ter pequeno 
porte e estar localizada em uma região da cidade com características mais carentes. Com isso, a 
seleção dos alunos foi feita através das médias obtidas de seus históricos escolares e por seus 
desempenhos pessoais. 

O projeto tem duração prevista de 12 meses, tendo sido iniciado na última semana de 
fevereiro de 2013 e com término previsto para fevereiro de 2014. Conta-se ainda com o apoio do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que está financiando o 
projeto com as bolsas para os alunos do ensino médio, para o aluno de engenharia e para a 
professora de nível médio, e ainda com a compra dos materiais necessários para a realização das 
aulas teóricas e laboratoriais. 

 
Objetivos 
 
 Este projeto tem como objetivos gerais: 

- Incentivar a motivar o aprendizado das ciências exatas e da natureza; 
- Desenvolver a capacidade de análise, elaboração e aplicação dos conteúdos abordados; 
- Vincular a universidade e a escola de ensino médio, de maneira a quebrar paradigmas e 

envolver alunos e professores; 
- Desenvolver a capacidade de comunicação oral e escrita, além do trabalho em equipe; 
- Enfatizar a importância e o papel fundamental das engenharias para o crescimento e 

desenvolvimento do país; 
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- Evidenciar a essencial importância da qualidade do ensino médio como um fator de sucesso 
e capacitação para o ingresso em um curso superior e vida profissional; 

- Esclarecer dúvidas e possíveis confusões quanto as funções profissionais e características 
de determinados cursos superiores, enfatizando as engenharias; 
 - Estimular a criatividade, a motivação e a busca por novas informações; 
 - Gerar um efeito multiplicador no ambiente escolar, familiar e social, propiciando a melhoria 
da formação do grupo e das pessoas a sua volta.  
 
Metodologia 

 
 Segundo as Diretrizes Curriculares da Educação (DCEs), a Física é uma ciência que 
possibilita a compreensão de diversos fenômenos naturais, bem como o entendimento e a explicação 
de alguns acontecimentos do mundo, como os relacionados à tecnologia, por exemplo.  Para melhor 
explorar esta ciência no processo de ensino aprendizagem as DCEs apresentam o ensino da física 
norteado por alguns encaminhamentos metodológicos, dentre eles, destacam-se no desenvolvimento 
do projeto a Resolução de Problemas e a Experimentação; 
 A Resolução de Problemas é uma metodologia que auxilia no desenvolvimento do 
conhecimento no estudante, tendo como base o seu grau cognitivo e a realidade em que o mesmo 
está inserido(Paraná,DCM,2008). A metodologia em questão proporciona ao educando aplicar 
conhecimentos já desenvolvidos em novas circunstâncias, minimizando a mera aplicação de fórmulas 
para determinar valores numéricos ou respostas abstratas e apontando os conteúdos matemáticos 
como algo possível de ser aprendido, permitindo o entrosamento com as teorias físicas e uma 
aprendizagem mais significativa. 
 Esta metodologia coloca o discente como um sujeito ativo do processo de ensino 
aprendizagem, pois é uma metodologia que o estimula a formar suposições que possam ser 
aplicadas a outras situações ou mesmo a outras áreas do conhecimento. O sujeito é instigado, pelo 
mediador (professor) a desenvolver diferentes hipóteses, à frente das requeridas pela situação 
analisada.  
 Ao entrar em contato com uma situação problema, o aluno necessita organizar e nomear 
todas as grandezas envolvidas, indicando-as por variáveis. Formar e organizar estratégias e 
hipóteses que possibilitem caminhos para a resolução, registrar a solução encontrada e os recursos 
utilizados (recursos de oralidade, desenhos, fórmulas ou expressões matemáticas) para depois 
realizar os cálculos necessários para se chegar ao resultado procurado. 
 Torna-se, portanto, bastante relevante incentivar ao aluno a retornar à situação problema 
explorada e comprovar se o resultado obtido está condizente com o proposto, em caso de negação, 
explorar o erro para se chegar ao acerto. 
 A segunda metodologia utilizada é a Experimentação(Paraná,DCF,2008). Esta atividade 
promove um melhor entendimento a cerca da teoria explorada ou mesmo a ligação entre o que está 
sendo abordado e o conhecimento já construído anteriormente. 
Além disso, a experimentação tem como objetivo induzir os alunos a não somente compreender o 
assunto enfatizado, mas também identificar as possibilidades e as barreiras da teoria, assim como os 
erros fazem parte da aprendizagem, desde que explorados.  
 O experimento abordado dever ser planejado pelo mediador, considerando que o 
conhecimento científico se desenvolve a partir do momento que as suposições dos alunos são 
evidenciadas por experimentos, o qual tem por objetivo não somente comprovar teorias e leis, pois 
nesse intuito, o mesmo pode, simplesmente, adaptar o resultado experimental procurado ao previsto. 
Também é necessário considerar os erros e acertos, avanços e retrocessos, possibilidades e 
impossibilidades. 
 Assim como na Resolução de Problemas, a metodologia da Experimentação posiciona o 
professor como agente questionador, propagando dúvidas ao aluno, que serão sanadas a partir de 
conhecimentos já desenvolvidos e dos que estão ainda sendo construídos, ligando a teoria à prática. 

Considerando isso, este projeto foi estruturado de modo a abordar estas duas metodologias, 
interligando a teoria e revisões tanto da matemática quanto da física, buscando minimizar lacunas 
anteriores da formação dos alunos, além de preocupar-se paralelamente com a formação geral dos 
mesmos, abordando o desenvolvimento pessoal, socialização, técnicas de expressão e escrita, 
preparando-os e motivando-os a um futuro acesso universitário. Paralelamente, espera-se que eles 
promovam a disseminação destes conhecimentos aos seus colegas de ensino médio através de 
palestras, cursos e apresentações, buscando motivar o grupo como um todo.  
 Baseando-se na metodologia da resolução de problemas, foram atribuídas duas listas 
comparativas para a quantificação da avaliação de absorção do conteúdo ministrado teoricamente. 



As avaliações foram realizadas de forma processual, contínua e cumulativa, ou seja, por vários 
instrumentos e em variados momentos. 
 Foram dividas da seguinte forma: uma lista de exercícios de fixação do conteúdo e uma lista 
com caráter de uma avaliação formal, juntamente com a realização de relatórios, apresentações 
orais/palestras e seminários. Nos relatórios são  identificados os objetivos em função da  importância 
dos conteúdos abordados e dos conceitos construídos. Já as palestras/apresentações orais têm por a 
finalidade apontar o real conhecimento a respeito do conteúdo, a seleção de argumentos, a 
adequação da linguagem, a sequencia lógica, a clareza na apresentação, a produção e o uso de 
recursos. Por fim, os seminários com o propósito de identificar a consistência dos argumentos, 
compreensão dos conteúdos abordados, adequação da linguagem, pertinência das fontes de 
pesquisa e relatos. 
 A parte teórica foi definida com seguinte estrutura: listas com média de 6 questões expostas 
em duas fáceis, três conceituais e com nível médio e uma que desafiaria a linha de raciocínio dos 
alunos,composta por dois modelos: questões abertas e questões alternativas, todas  com o intuito de 
fixar o conteúdo aplicado em aula. A avaliação teórica tem o objetivo de diagnosticar aprendizagem 
do aluno, verificando se o conteúdo abordado foi realmente compreendido e se existem falhas, onde 
estão estas falhas.  

 
Resultados 

 
 O projeto teve início das suas atividades com os alunos no dia 25 de fevereiro de 2013 e 
aborda os resultados iniciais obtidos até 17 de abril, equivalente a aproximadamente 14% do total do 
projeto. O andamento do projeto é mensurado em duas áreas: a área teórica e a área experimental.  
 Para a observação da evolução quanto a fixação da parte teórica, foram realizadas 3 listas 
com 6 questões cada, enquanto que para a avaliação da teoria aplicada aos alunos, foi realizada uma 
lista avaliativa com nove questões contendo os assuntos abordados nas três listas de fixação 
anteriores. Para efeito comparativo, foi analisada a média aritmética das listas de fixação em relação 
a média de acertos na lista avaliativa, os dados coletados foram padronizados como porcentagem 
para uma melhor verificação.  
 O gráfico 1 demonstra que houve uma moderada evolução entre esses dois tipos de listas. 
 
 

   
 
 
 Houve sim uma evolução de acerto após a correção das listas de fixação com um plantão de 
dúvidas realizado pelos tutores, porém, os alunos que se destacaram nas listas de fixação foram os 
mesmos que se destacaram na avaliativa, demonstrado ao lado.Um problema analisado somente 
após as aplicações de tipos diferentes de listas. A abordagem teórica tende a ter um mesmo padrão 
dos resultados, se não houver alteração nos alunos.  
 Não satisfazendo os dados de apenas comparar os dois tipos de listas aplicadas, foi realizada 
uma comparação dos resultados dos alunos desde a primeira lista, se houve evolução, regressão ou 
estagnação do desempenho dos mesmos. 
 Com o Gráfico 2, é possível analisar e visualizar o desempenho de cada aluno em cada lista 
aplicada, os alunos de uma forma geral evoluíram na concepção de realização da lista, acerto na 
mesma e de demonstração dos conteúdos absorvidos, o que concluiu que a teoria é melhor 
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Gráfico 1: Comparativo de rendimento entre listas de fixação e lista avaliativa. 
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aprendida conforme o aumento de experiência e aumento de raciocínio adquiridos com o tempo pelos 
alunos. 
 
 

  
  
 Paralelamente à parte teórica os alunos foram observados quanto è evolução na parte 
prática. Foi observado inicialmente o entusiasmo demonstrado pelos alunos após os experimentos 
abordando cada tópico do plano de ensino ministrado pelos tutores. Após a explanação de cada 
conteúdo teórico, a dificuldade de compreensão é visualmente perceptível. Com isso, os alunos vão 
para a aula de laboratório com a teoria, porém sem o entendimento real. 
 No laboratório foram abordados vídeos, práticas, situações do cotidiano e atividades 
educativas para melhor compreensão do conteúdo. A cada aula laboratorial tem-se estado evidente a 
melhoria e satisfação dos alunos, além da empolgação que incentiva a busca sobre o conhecimento 
da física/matemática e exploração desse mundo ainda em descoberta.  
 Para uma quantificação dessa satisfação após os laboratórios até aqui ministrados, realizou-
se um questionário com níveis de conhecimento e satisfação dos alunos. Esse questionário foi 
composto por quatro questões semiabertas, classificando as respostas em 4 níveis, sendo as 
positivas como "Essencial" e "Relevante", e as  respostas negativas como "Indiferente" e  
"Regressivo". "Essencial", significaria que o aluno teve um melhor entendimento somente após o 
laboratório; "Relevante", significaria que somente acrescentou algo ao conteúdo teórico; "Indiferente", 
significaria que houve diferença no entendimento do conteúdo após o experimento e "Regressivo", 
significaria que após o experimento houve uma regressão no entendimento do conteúdo abordado. 
   Foi notada uma grata surpresa em que, após essa visão experimental, eles tiveram prazer em 
adquirir o conteúdo e a motivação para continuar aprendendo conforme o plano de ensino formulado. 
 Abaixo, tem-se o Gráfico 3 que demonstram essas informações obtidas após sete semanas 
de projeto:                                                   

                                                    
 
 As respostas que não foram obtidas são:"Indiferente" e "Regressivo", sendo assim, 
quantificaram que para os alunos os laboratórios são de fundamental importância e proporciona-lhes 
uma outra perspectiva da física e da matemática antes vista. 
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Gráfico 3: Representação gráfica da quantificação das respostas dos 5 alunos.                                                                                          

 

Gráfico 2 – Evolução de rendimento dos alunos em função das listas de fixação. 

 



 Como o desenvolvimento do projeto ainda está em seu início, espera-se que as metodologias 
escolhidas como estrutura pedagógica do mesmo possam ser comprovadas e qualificadas por meio 
dos resultados obtidos com sua conclusão. 
 Um objetivo proposto é o de que os alunos disseminem todo o conhecimento obtido pelo 
projeto para uma popularização das informações necessárias aos alunos do ensino médio da rede 
pública de ensino,essas informações podem ser disseminadas por meio de seminários, conversas 
informais com os colegas,demonstração de experimentos etc. Gerando com isso um aumento de 
público alvo nos vestibulares e outras formas de ingresso no ensino superior. 
 Com esse objetivo acima sendo cumprido pelos alunos, foram obtidos resultados paralelos de 
uma forma expressiva levando em consideração o pouco tempo de projeto aplicado, alunos do ensino 
médio da escola em questão estão buscando informações gerais com os alunos do projeto, como: 
vestibular, forma de ingresso no projeto, como funciona o projeto e o que é aprendido de tão diferente 
para efetuar tais mudanças nos alunos participantes. Essa procura salienta a repercussão de o 
ensino laboratorial ser bem visto entre os alunos da escola pública.   
  A permanência dos alunos no projeto e a qualificação dos mesmos poderão comprovar que 
experimentos e práticas da matemática e da física colabore essencialmente para um melhor e mais 
completo aprendizado. 
 
Conclusões 

 
 Verifica-se a necessidade e a importância da visão experimental para o ensino de uma forma 
geral. O ensino-aprendizagem nas áreas das ciências naturais e da matemática é dependente de 
abstração para o entendimento dos conteúdos abordados nos planos de ensino. Esta abstração pode 
ser proporcionada por um bom ensino laboratorial e/ou experimental, através de amostras da 
realidade cotidiana aplicada ao conteúdo.  
 A física/matemática demonstrada aos alunos em uma forma alternativa da teoria, mostrou-se 
de uma forma eficiente em relação à satisfação e motivação dos alunos. O projeto que conta com 
cinco alunos obteve resultados expressivos com a melhora de conceitos absorvidos e da evolução de 
raciocínio por meio de experimentos até o presente momento.  Há a perspectiva real que estes 
alunos disseminem esse conhecimento, de ser um público em potencial para o ingresso nas exatas e 
de não terem um receio em entrar na engenharia por já ter um preparo diferenciado no ensino médio 
público.  
 Os resultados até agora obtidos são uma amostra parcial (14% do projeto) do que se espera 
analisar conforme cada conteúdo é finalizado e quantificado. Estima-se que após as análises e 
parametrizações feitas, possa-se comprovar a importância e a viabilidade da abordagem 
experimental no ensino médio, demonstrando assim a necessidade de melhorar a qualidade do 
ensino público brasileiro. 
 Mesmo que o aluno não consiga entrar na universidade, ele estará com sua visão de mundo 
expandida e seu pensamento mais elaborado. O desenvolvimento do seu raciocínio com as 
resoluções de problemas é de uso universal, aplicando ao cotidiano uma melhoria de interpretação, 
resolução e aplicação nos seus desafios. Chegando assim a justificação plena do trabalho 
desenvolvido.  
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