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RESUMO – Para que os alunos de Ensino Médio possam entender e aplicar conceitos físicos de 
forma satisfatória, de nada adianta apresentar-lhes apenas conteúdos descontextualizados, que não 
despertem interesse e sentido às suas vidas. Sendo assim, o presente trabalho pretende mostrar as 
atividades até o presente momento, que foram desenvolvidas no projeto proposto na disciplina de 
Estágio Curricular Supervisionado I e II, realizado com alunos do 2º ano do Ensino Médio do Colégio 
Estadual Professora Linda Salamuni Bacila, na cidade de Ponta Grossa (PR). O projeto foi proposto 
após  observações sistemáticas da estrutura do Colégio, do Projeto Político Pedagógico e da prática 
educacional propriamente dita. Dentro deste ambiente das práticas educacionais em Física também 
foi observado que o tradicionalismo era muito presente e que as Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC’s) não estavam presentes do mesmo. Após a detecção da problemática, lançamos 
a proposta que atualmente está sendo aplicada no Colégio, que é aplicar e analisar que estratégias 
didáticas utilizando as TIC´S permitem a contextualização no processo ensino-aprendizagem de 
Física. A proposta é desenvolvida com base na investigação-ação educacional (MION, 2002) em que 
o objeto de estudo é a própria prática educacional. Logo, a entrada das TIC’s e recursos 
paradidáticos, no ambiente é proposital, já que auxiliam na contextualização dos conteúdos, voltados 
para uma educação problematizadora (FREIRE, 2005), intisgando a discussão e a criticidade dos 
envolvidos. Utilizando multimídia, livros, jornais impressos e digitais, figuras, simulações, vídeos, 
noticiários, entre outros, pretende-se modificar o Ensino de Física tornando as aulas mais atraentes e 
contextualizadas. Os resultados pré-liminares apontam que as práticas contextualizadas, fazendo o 
uso de TIC’s melhoram o intresse dos educandos nas aulas de Física, os questionamentos realizados 
a respeito de situações do cotidiano chamam a atenção dos educandos, ainda que em escala 
pequena propicia discussões e aumentando a participação, contribuindo assim para uma 
aprendizagem significativa, voltada para a prática dialógico-problematizadora. 
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Introdução 
 
O projeto é desenvolvido com base na investigação-ação educaional (MION, 2002) na 

realidade educacional no Colégio Estadual Professora Linda Salamuni Bacila – Ensino Fundamental 
e Médio. Sua fase exploratória foi desenvolvida no ano de 2012 e seu desenvolvimento está 
ocorrendo no ano de 2013.  

Para investigar a realidade da instituição foram utilizadas quatro estratégias metodológicas: 
observação e caracterização da estrutra do Colégio; análise documental a partir do estudo do Projeto 
Político Pedagógico (PPP); entrevistas semi-estruturadas e a observação direta do ambiente e das 
práticas educacionais em Física. Todos os procedimentos objetivam a confluência na detecção de 
situações-problema imersas no processo de ensino-aprendizagem da Física.  

Das quatro estratégias utilizadas, a que mais influenciou na escolha do tema do projeto foi a 
observação direta, possibilitando o caminho para se desenvolver uma proposta educacional dialógico-
problematizadora (SOUZA, DE BASTOS E ANGOTTI, 2001). A observação direta das aulas de Física 
caracterizou a prática educacional, através de um roteiro (MION, 2002). As observações foram feitas 
na turma do 1° ano A do Ensino Médio, no ano de 2012. Enquanto se observava as aulas, foi 
detectado que estas foram integralmente expositivas, que não foi realizada nenhuma associação do 
conteúdo com o cotidiano dos alunos e também não foi utilizado nenhum tipo de Tecnologia da 
Informação e Comunicação. Diante de situações diagnosticada ainda existe um abismo entre o 
cotidiano tecnológico dos educandos e a realidade da sala de aula. 

Pensando nestas situações foi possível levantar o seguinte problema de pesquisa: Quais 
estratégias didáticas utilizando Tecnologias de Informação e Comunicação permitem a 
contextualização no processo ensino-aprendizagem de Física? Desenvolvendo o projeto através da 
investigação-ação (MION, 2002) da realidade escolar, via prática educacional, responder 
integralmente a esta pergunta desafiadora colocando em prática esta proposta. 

O projeto está sendo realizado com o intuito de resgatar o interesse dos alunos pelas aulas 
de Física, bem como a criticidade e a autonomia dos mesmos, utilizando a contextualização dos 
conteúdos via inserção de TIC’s, que possibilitem o aprendizado e a compreensão da Física. A 
proposta é de realizar aulas contextualizadas, nas quais os educandos possam problematizar com 
base em situações concretas, para depois associá-las com a Física. Expondo situações reais, que 
podem ser trabalhadas através de noticiários de televisão, material impresso, jornais, vídeos 
disponíveis na internet, simulações computacionais, filmes, fotos, entre outros, pudemos chegar ao 
ponto principal deste projeto: a contextualização.  

Não se trata apenas em levar algo “diferente” no início da aula, como uma problematização 
inicial (ANGOTTI, DELIZOICOV, 1992) e isso não ser retomado e associado ao conteúdo, e sim em 
trabalhar com situações concretas, inseridas na realidade do educando para modificar o 
conhecimento empírico que ele traz de suas próprias vivências, através de discussões, debates e 
análise crítica, chegando na educação problematizadora proposta por Paulo Freire (FREIRE, 2005). 

Nesse sentido, o presente projeto propõe fazer o uso de TIC’s para motivar os educandos, 
trabalhar com vídeos, imagens, simulações contextualizadas com fatos físicos para que num segundo 
momento seja possível trabalharmos de maneira significativa com teorias e exemplos abstratos (DE 
MENEZES, 1997 p. 89). Nesse sentido: 

 
Em certo sentido, todas essas inovações metodológicas almejam ampliar os objetivos do 
ensino das ciências para além do mero acúmulo de informações ou transposições mecânicas 
de técnicas de resolução de exercícios. Trata-se de promover uma educação problematizadora, 
em oposição ao que Paulo Freire chamava de educação bancária (RICARDO, 2010, p. 34). 

 

Este projeto tem o seu enfoque voltado para uma educação problematizadora, na busca do 
“Ser mais” de educadores e educandos (FREIRE, 2005). Isto envolve abandonar a prática bancária e 
incorporar uma prática na qual os educandos formem uma opinião própria e se tornem críticos. Para 
este fim, trazer essa proposta com inovações tecnológicas para as aulas de Física através do uso de 
TIC’s, vai ao encontro com que os autores Delizoicov, Angotti e Pernambuco afirmam: 

 
O universo das contribuições paradidáticas, como livros, revistas, suplementos de jornais 
(impressos e digitais), videocassetes, CD-ROMs, TVs educativas e de divulgação científica e 
rede web precisa estar mais presentes e de modo sistemático na educação escolar. Por isso 
defendemos o uso destes aparatos com o intuito de subsidiar o aprendizado dos alunos 
(DELIZOICOV; ANGOTTI; & PERNAMBUCO, 2002, p. 37). 
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A inserção de Meios Tecnológicos Comunicativos no Ensino de Física, além de possibilitar 
um melhor aprendizado aos educandos, também oportuniza estar conectadas com os fatos e 
fenômenos físicos da atualidade, mas aprender a utilizar tais intrumentos, não como “usuários leigos” 
(BOZATSKI; MIQUELIN, 2007), mas incorporar conscientemente nas práticas educacionais os 
avanços tecnológicos. 
 
Objetivos 

 
Obejtivo Geral 

-Inserir Tecnologias de Informação e Comunicação na aulas de Física, buscando a 
contextualização dos conteúdos. 

 
 

Objetivos específicos 
-Identificar as estratégias didáticas que possibilitam mudanças no ensino-aprendizagem de 

Física. 
-Analisar em que medida os educandos se tornam críticos na contextualização das aulas de 

Física. 
-Potencializar o aprendizado nas aulas de Física através da contextualização e de 

intrumentos tecnológicos. 
 
 

Metodologia 
 
Primeiramente foi realizada a fase exploratória, com a caracterização do Colégio, a análise 

do Projeto Político Pedagógico, entrevistas e observação direta. Após as etapas serem realizadas, 
concomitantemente com a observação do ambiente das práticas educacionais em Física, no ano de 
2012, foi construído o projeto de pesquisa em Ensino de Física, buscando ressaltar as situações-
problema vivenciadas e foi elaborada hipóteses como ponto de partida, até se chegar a essa 
proposta, como um projeto singular.  

Depois de escolhido o tema, foi feito uma busca para obter embasamento teórico sobre o 
mesmo. E por fim, no ínicio de 2013 foi colocado em prática a pesquisa, com os alunos do 2º ano A 
do Colégio, partindo de uma rede conceitual prévia (conteúdo programático) da mesma série. 

O ato educativo que está sendo desenvolvido segue a espiral auto-reflexiva lewiniana 
(LEWIN, 1946) que uma rigorosidade metódica necessária para a produção do conhecimento 
científico, acontecendo em quatro momentos: o planejamento, ação, observação e reflexão. 

O planejamento consiste nos planos de aulas de Física a serem desenvolvidos. A ação é a 
aula propriamente dita que ocorre com base nos três momentos pedagógicos de Delizoicov e Angotti 
(1992) que envolve momentos de problematição inicial, organização e aplicação do conhecimento. 

 A observação é o momento de coleta de dados, através de um roteiro sistematizado  sobre 
a prática desenvolvida (MION, 2002). Já a observação é sistemática, é o momento em que é feito o 
registro das aulas dadas que também segue um roteiro de dados. A reflexão é o estudo dos dados 
coletados durante a observação. Tem caráter coletivo, pois é feito durante as aulas de Estágio 
Curricular Supervisionado em Ensino de Física II, na UEPG, possibilitando os novos planejamentos. 

 
Resultados 

 
Os resultados apresentados até agora são parciais, já que o projeto está em 

desenvolvimento. 
Dentre todos os dados coletados até o momento, foi possível detectar que os educandos 

apresentam maior interesse e participação nas aulas de Física, quando o conteúdo é trabalhado de 
forma contextualizada utilizando as TIC‘s, já que conseguem relacionar situações do cotidiano com os 
conteúdos tratados em sala de aula.  

Até o presente momento, os educandos ainda não demonstram um pensamento crítico e 
científico, nessa turma em especial, são passivos e quando questionados sobre algo, a linguagem 
utilizada ainda é falha, o que aponta para um trabalho mais sistêmico no decorrer do projeto. Alguns 
avanços já ocorreram com o uso de recursos paradidáticos para contextualizar as aulas. 

É notável também a dificuldade dos educandos quando é preciso trabalhar com conteúdos 
envolvendo matemática básica, essa dificuldade compromete o rendimento e o entendimento sobre 
conceitos e fenômenos físicos.  
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Como o projeto está em pleno desenvolvimento, constantemente modificações são feitas, 
bem como, estratégias didático-metodológicas, tendo em vista o aprendizado e a formação crítica dos 
educandos. 
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