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Resumo: Neste  trabalho  discutimos  a  importância  da  incorporação  da  História  e  Filosofia  da  Física  e  de
experimentos para o ensino de Física no Ensino Médio (EM) e no EJA (Educação de Jovens e Adultos), por meio
de palestras ministradas ao longo de 2015 a 2018, na região dos Campos Gerais – PR. Na primeira palestra
apresentamos conteúdos de óptica, tal como a reflexão da luz, os quais foram relacionados com pinturas do
Impressionismo francês e atividades experimentais. Na segunda, mostramos a evolução do conceito de calor,
discutindo aspectos centrais da primeira Revolução Industrial e a sua importância para o estabelecimento do
conceito  atual  de  calor.  Na  terceira,  discutimos  a  questão  da  reversibilidade  temporal  e  a  Segunda Lei  da
Termodinâmica  de  forma  contextualizada  historicamente.  Essas  palestras  foram  baseadas  na  Teoria  de
Aprendizagem Significativa de David Ausubel, na qual o novo conhecimento se relaciona com o conhecimento
prévio do aprendiz relevante para aquela situação. As avaliações foram feitas por meio de perguntas ao longo das
palestras e através de um questionário de avaliação. Em todas as palestras obtivemos respostas positivas quanto
ao método empregado, mostrando que a História e os experimentos tornam a Física mais interessante e acessível
para os alunos.
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS

São João do Triunfo (PR), Guaragi (PR) e a comunidade Pinheiral de Baixo, zona

rural pertencente ao município de Palmeira (PR).

LOCAL DE EXECUÇÃO

Colégio Estadual Francisco Neves Filho, em São João do Triunfo – PR; Colégio

Estadual Dr. Munhoz da Rocha, em Guaragi – PR; e Colégio Estadual do Campo de Pinheiral

de Baixo, na zona rural de Palmeira - PR. 

JUSTIFICATIVA

Nos últimos anos têm sido discutidas  formas alternativas  para ensinar  Física no

Ensino Médio, visto que o método que vem sendo empregado nas últimas décadas tem se

demonstrado ineficiente. Isso ocorre porque, na maioria das vezes, esse método é sem sentido

e desconectado da realidade do aluno, pois é baseado na apresentação de fórmulas e resolução

de problemas pelo professor. Várias metodologias  tem se mostrado eficientes,  dentre  elas

destacamos a incorporação de experimentos nas aulas e a utilização da História e da Filosofia

da Ciência (MARTINS, 2006; QUINTAL, 2009; BAGNODAS, ZANETIC, GURGEL, 2014).

Em nossas  atividades  extensionistas,  de  2015  a  2018,  demos  ênfase  ao  uso  de

experimentos e da História e Filosofia da Ciência, em palestras para alunos do Ensino Médio,

sobre os seguintes tópicos de Física Básica: em 2015, experimentos sobre reflexão da luz,

mostrando  sua  relação  com  pinturas  do  Impressionismo  francês  e  com  fenômenos  do

cotidiano, tais como reflexão da luz em espelhos e lagos, e formação de eclipses; em 2017,

relação  entre  a  evolução  do conceito  de  calor  e  a   construção  de  máquinas  térmicas  na

Revolução Industrial,  no início do século XIX; em 2018, as ideias de Ludwig Boltzmann

sobre a concepção probabilística da Segunda lei da Termodinâmica e a sua conexão com a

eficiência de máquinas térmicas.  Através  dessas palestras, mostramos aos alunos a forma

como a Ciência evolui, sendo influenciada e influenciando o contexto histórico-cultural no

qual  está  imersa.  Além  disso,  enfatizamos  que  a  Ciência,  na  maioria  das  vezes,  não  é

construída por gênios solitários e isolados, mas é sim o resultado de um trabalho coletivo

realizado por muitas pessoas ao longo de séculos; também destacamos que a Ciência é um

processo dinâmico de busca do conhecimento.
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OBJETIVOS

1)  Mostrar  que  a  Física  é  um  processo  dinâmico  de  busca  do  conhecimento,

acessível  a  todos.  2)  Ensinar  Física  de  forma  interdisciplinar,  conectando-a  com  outras

disciplinas 3) Mostrar que a Física fornece a explicação científica de fenômenos naturais,

situações do cotidiano e novas tecnologias, estando, assim, muito além de fórmulas decoradas

e problemas idealizados.   

METODOLOGIA

Este trabalho tem por objetivo discutir três atividades realizadas nos anos de 2015,

2017 e 2018. Cada atividade constituiu de uma palestra de aproximadamente duas horas de

duração, nas quais apresentamos a Física de maneira interdisciplinar, com diferentes ênfases

(GABRICK e BERNARDES, 2016; GABRICK, CRUZ e BERNARDES, 2017; GABRICK e

BERNARDES, 2018). 

Na primeira palestra, em 2015, abordamos conteúdos de Óptica Geométrica, como a

reflexão da luz por espelhos planos. Nessa palestra adotamos um enfoque  interdisciplinar,

mostrando como a reflexão da luz tem um papel importante em pinturas Impressionistas de

pintores franceses como Edouard Manet e Claude Monet; apresentando trechos do filme “A

moça com brinco de pérola”, em que a reflexão da luz através de uma câmara escura é usada

pelo pintor holandês Johannes Vermeer; Além disso, fizemos verificações experimentais das

leis da reflexão e demonstração do uso de uma câmara escura, em sala de aula. Na segunda

palestra, em 2017, sem usar demonstrações matemáticas, discutimos a evolução do conceito

de  calor,  mostrando  o  desenvolvimento  histórico  da  Termodinâmica,  discutindo  aspectos

centrais da primeira Revolução Industrial (no final do século XVIII e início do século XIX) e

a importância das máquinas térmicas, as quais desempenharam papel central na formulação da

Primeira Lei e da Segunda Lei da Termodinâmica. Na terceira palestra, em 2018, discutimos a

interpretação probabilística da Segunda Lei da Termodinâmica e a seta do tempo, combinando

a contextualização histórica com demonstrações matemáticas simples. 

Em todas as palestras nos preocupamos com a participação ativa dos estudantes.

Inciamos cada palestra com perguntas relacionadas ao tema. Em seguida, palavras-chaves das

respostas foram anotadas no quadro. No final da palestra, realizamos novamente as mesmas

perguntas e comparamos as respostas iniciais e finais. Além disso, passamos um questionário

de avaliação da PROEX, no qual constavam perguntas relativas à atividade executada.
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As palestras foram embasadas na teoria da Aprendizagem Significativa de David

Ausubel, que se caracteriza pela relação entre o novo conhecimento e o conhecimento prévio

– ideia âncora ou subsunçor – do aprendiz, existente na sua estrutura cognitiva, de maneira

não  arbitrária  e  não  literal.  Não  arbitrária  é  a  relação  entre  o  conhecimento  novo  e  o

conhecimento já existente significativo para aquela situação, e não literal é o conhecimento

que  o  aprendiz  irá  receber  e  determinar  se  ele  é  significativo  ou  não.  A aprendizagem

significativa depende de duas condições: 1) o material deve ser potencialmente significativo

para  o  aprendiz  e  2)  o  aprendiz  deve  apresentar  uma  predisposição  para  aprender.  Essa

predisposição para aprender está relacionada à disposição para relacionar o conteúdo novo de

maneira não arbitrária e não literal (MOREIRA, 2012).  

RESULTADOS

Através das perguntas iniciais  conseguimos ter uma noção do conhecimento prévio

dos alunos. Além disso, resgatamos esse conhecimento da memória do aprendiz, para que o

novo  conhecimento  a  ser  apresentado  se  relacione  com  esse  conhecimento  prévio.  Na

primeira  palestra,  os  alunos  desconheciam  a  relação  entre  Física  e  Pintura,  mostrando

curiosidade  em saber  como se  estabelece  essa  relação.  Todavia,  eles  demonstravam uma

noção sobre os fenômenos ópticos, como a reflexão da luz presente no dia a dia, mas esse

conhecimento era exposto em uma linguagem não científica. Na segunda palestra, os alunos

mostraram um conhecimento sobre o calor presente no seu cotidiano e souberam definir calor

em uma linguagem mais  precisa. Eles  demonstraram espanto ao ouvir  que a  palestra  iria

relacionar História e Física, pois para eles as duas disciplinas eram distintas. Já na última

palestra,  os  alunos  não  demonstraram  conhecimento  prévio  sobre  Termodinâmica.  Eles

demonstraram uma grande  curiosidade  em relação  ao  paradoxo  apresentado  no início  da

palestra sobre a reversibilidade temporal, pois, de acordo com a Segunda Lei de Newton, que

eles já conheciam, é possível reverter temporalmente os eventos naturais, mas, pela Segunda

Lei da Termodinâmica, existe uma seta no tempo para os fenômenos naturais. Dessa forma,

podemos considerar que nas três palestras os alunos apresentaram uma predisposição para

entender o conteúdo apresentado.

Ao longo das palestras tivemos participações ativas dos alunos. Na primeira, onde

houve  demonstração  experimental,  os  alunos  tiveram  grande  interesse  em  participar  da

atividade e entender o que estava acontecendo, pois eles nunca haviam tido experimentos em

suas aulas. Na segunda, os alunos sentiram falta do conteúdo experimental, pois o professor
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que  estava  ministrando  as  aulas  para  eles  fazia  uso  de  experimentos.  Entretanto,  eles

apreciaram a forma como o conteúdo foi construído, pois verificaram como o conhecimento

foi sendo estruturado historicamente até se chegar naquelas definições que eles encontravam

em suas aulas. Na última, a maioria dos alunos demonstraram alta motivação e participação,

participando  das  deduções  matemáticas,  discutindo  conceitos  e  levantando  questões.  Essa

participação já era esperada, visto que essa foi a única palestra ofertada para os alunos dias

antes de acontecer e eles tomaram iniciativa para assisti-la. Portanto, podemos concluir que

eles  já  entraram  na  palestra  com  uma  predisposição  para  aprender  e,  por  este  motivo,

participaram com mais intensidade. No entanto, no final da palestra, o palestrante perguntou a

eles  se  teriam  gostado  mais  se  tivesse  tido  um  experimento  ou  alguma  simulação

computacional e eles falaram que sim, pois nunca tinham tido experimentos. 

 No  final  de  cada  palestra,  nós  refizemos  as  perguntas  iniciais  e  novamente

anotamos  palavras-chaves,  ao  lado  daquelas  já  anotadas  inicialmente.  As  respostas  finais

foram dadas na linguagem científica, de maneira mais precisa, mas com as próprias palavras

dos alunos,  isto  é,  eles  não  reproduziam de  forma literal  as  definições  apresentadas.  Em

relação  aos  questionários  de  avaliação  da  PROEX,  obtivemos  respostas  positivas,

demonstrando que os alunos gostaram das palestras e gostariam de ter mais palestras como as

apresentadas. Nas duas onde não houve demonstração experimental, alguns alunos fizeram a

sugestão de colocar atividades experimentais. Na segunda, os alunos sugeriram que fossem

colocadas situações mais cotidianas e experimentais. 

Em todas as palestras observamos que os objetivos foram cumpridos, pois através

das respostas aos questionários os alunos escreveram que aquela noção que eles tinham da

Física  como  um  conjunto  de  fórmulas  a  serem  decoradas,  um  ramo  do  conhecimento

inacessível e uma ciência isolada tinha sido superada. Isso ocorreu porque eles conseguiram

perceber a interdisciplinaridade da Física e que ela é construída por várias pessoas ao longo de

muitos séculos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante ressaltar que as palestras ministradas nas regiões de São João do Triunfo

(PR),  Guaragi  (PR)  e  a  comunidade  Pinheiral  de  Baixo,  fazem  parte  de  uma  ação

extensionista do projeto de Extensão “Física – da Universidade à Comunidade”, que procura

sempre atender as necessidades na área de educação das comunidades citadas. Promovendo a

integração Universidade e Comunidade, vinculando o tripé ensino/pesquisa e extensão.
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Tendo  em vista  a  descrição  das  atividades  realizadas  nas  três  palestras,  podemos

concluir que o uso da História da Física é uma ferramenta eficiente para a aprendizagem dos

conceitos físicos abstratos, pois através dela conseguimos mostrar que a Física faz parte de

um contexto cultural e, deste modo, está diretamente relacionada com nossa vida cotidiana. O

uso de experimentos mostrou-se uma maneira propicia para mostrar a relação da Física com

fenômenos naturais e situações da vida diária. 

Deve-se destacar que, embora essas palestras tenham sido formuladas com base na

Teoria  de  Aprendizagem  Significativa,  não  podemos  afirmar  que  houve  este  tipo  de

aprendizagem, pois para isso teríamos que fazer uma série de atividades e avaliações em um

tempo mais longo. No entanto, podemos afirmar com certeza que os alunos demonstraram,

em todas as palestras, uma predisposição para aprender novos conceitos  de Física, o que é

uma condição necessária para que ocorra a Aprendizagem Significativa.
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