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A alimentação é um elemento fuO 
ensino de Física durante muito tempo 
se limitou as aulas tradicionais onde 
o professor trabalhava o conteúdo de 
maneira expositiva e os alunos deveriam 
absorver a informação. Esse ensino já se 
mostrou ineficaz há muito tempo.  Para 
inovar no ensino da matéria, algumas 
escolas trabalham com plataformas 
interativas, simuladores e games, muitas, 
desenvolvidas na própria instituição, 
que fazem com que o estudo realmente 
faça sentido para o estudante ao mostrar 
situações do dia a dia sendo explicadas a 
partir das leis da Física que ele aprende 
na escola. 

De acordo com Rodnil Silva, professor 
de Física do colégio Eniac conta que 
quanto mais aproximarmos os conceitos 
e fórmulas da Física com conhecimentos 
prévios dos alunos, maiores as chances 
de que a aprendizagem realmente seja 
significativa. “As atividades que os alunos 
realizam são sempre feitas em grupos 
ou duplas, aplicamos aqui o conceito de 
Peer Instruction, onde alunos ajudam os 
seus pares a compreender o conteúdo 
e os fenômenos envolvidos. Todos os 
professores já perceberam que os seus 
alunos aparentemente entendem melhor 
explicando uns aos outros do que com a 
sua própria explicação. Devido a isso, 
no Eniac, o modelo tradicional de sala 
de aula foi modificado para um modelo 
cooperativo, que maximiza a interação 
entre os alunos. As paredes literalmente 

foram derrubadas para facilitar essa 
interação.”, detalha.

Maurício Pietrocola é licenciado em 
Física e mestre em Ensino de Ciências 
pela Universidade de São Paulo, o 
especialista é ainda autor de livros 
didáticos da Editora do Brasil e explica 
que aprender nunca é um processo fácil, 
em nenhum campo do conhecimento 
nem das práticas humanas. “ Em geral, 
os jovens tem dificuldades ancoradas 
em duas dimensões complementares: 
aquelas que demandam algum tipo de 
conhecimento anterior que eles não 
aprenderam ou aprenderam de modo 
parcial. Como todo conhecimento se 
apoia em conhecimentos anteriores, é 
muito difícil para alguém aprender, por 
exemplo, Gravitação Universal se não 
for capaz de interpretar um gráfico. 
E quando o conhecimento foco da 
aprendizagem não consegue estabelecer 
algum tipo de correlação com o contexto 
de vida dos jovens.  Neste caso, fica 
sempre em aberto as perguntas do tipo 
Por que, Para que?”, complementa.

As aulas de Física do Colégio 
Franciscano Pio XII tentam sempre 
que possível fugir um pouco da aula 
tradicional inserindo o acesso às aulas 
de laboratórios, onde os conceitos 
apresentados em sala são visualizados e 
comprovados por meio de experiências. 
O aluno ainda prepara um relatório para 
se ambientar com um futuro trabalho 
acadêmico na universidade. “Além 

disso, temos projetos baseados em 
desafios e competição, onde os alunos 
planejam e desenvolvem seus projetos 
para apresentação do melhor projeto 
na prática. A intenção é promover e o 
trabalho em equipe, desenvolvendo 
a capacidade de pesquisa, avaliação 
e resolução de problema, utilizando 
conceitos de física”, relata Frederico 
Stevano, professor de Física da 
instituição. Um dos projetos chamado 
Ponte de Macarrão propõe a aplicação 
e o estudo de áreas correlativas: 
cálculo, geometria, álgebra e até tópicos 
de engenharia, cálculo estrutural e 
resistência dos materiais. “A proposta é 
simples, construir uma ponte utilizando 
500 gramas de macarrão espaguete 
padronizado (número 8) e um tubo 
de cola branca tipo PVA (200ml). A 
ponte que suportar a maior carga de 
peso, vence. Para comparar as várias 
propostas será criado um fator R, obtido 
pela divisão da carga máxima que a 
ponte suporta antes da sua ruptura pela 
massa da ponte.”, descreve o professor.

A prática vem nos mostrando que 
aulas tradicionais, onde apenas a parte 
teórica era priorizada, não atendem 
mais aos anseios dos nossos jovens 
estudantes. Num mundo tecnológico 
onde o imediatismo impera, é difícil 
para o jovem se ater a explicações 
e cópias de conteúdos que nem 
sempre lhe fazem sentido, mesmo que 
estejam interessados. Considerando a 



necessidade de mudança e adequação 
a essa demanda, o Colégio Mary Ward 
investiu na criação de uma sala ambiente, 
específica para o ensino da física, para 
a qual os alunos se deslocam a cada 
aula. Ela é equipada com computador 
conectado à internet e projetor, 
proporcionando ao professor recursos 
áudio visuais diversos, bem como acesso 
aos livros digitais adotados, importante 
ferramenta disponibilizada nos portais 
das editoras. “O complemento dessa 
sala, que a torna tão interessante, é o 
completo laboratório experimental que 
proporciona trabalhos simultâneos com 
até cinco grupos de alunos. Acreditamos, 
portanto que dessa forma, estamos 
oferecendo condições ao professor 
para que possa de uma forma objetiva, 
contextualizar situações que antes não 
eram percebidas pelos alunos.”, descreve 
José de Sá Luiz, professor de Física no 
local.

Thiago Fernandes Maximo Teixeira, 
professor de Física do Colégio Marista 
Arquidiocesano conta que a instituição 
busca promover uma aprendizagem 
significativa através da utilização das 
diferentes tecnologias disponíveis tais 
como: simuladores, jogos, Kahoot e redes 
sociais, intensificando o protagonismo 
dos alunos na busca pelo conhecimento. 
Eles tentam ainda elaborar aulas 
dialogadas e contextualizadas com 
filmes cujos temas são recorrentes à 
temática, tornando assim, o ensino de 
física significativo ao seu aprendizado. 
“Muitas vezes, estimulamos os alunos 
a utilizarem o tablet ou o smartphone 
para aumentar a interação deles, seja 
através de pesquisa ou da realização 
de simulações, diminuindo assim o 
grau de passividade do aluno frente aos 
conteúdos. Quinzenalmente os alunos 
frequentam o laboratório de Física, 

observando fenômenos e elaborando 
experimentos. Nele exploramos o 
protagonismo dos alunos e estimulamos 
outros pontos fundamentais como: a 
organização, a iniciativa, a dedicação, 
a indagação e a apresentação de 
resultados.”.

Outro projeto do Colégio Franciscano 
Pio XII é o Campeonato do Ovo em 
Queda Livre. Ele lança o seguinte 
desafio, “Se você fosse Leonardo Da 
Vinci, o que inventaria para proteger 
um ovo da queda livre de uma altura 
considerável?”. 

Com objetivo de estimular aplicação 
e o estudo de áreas correlativas: 
cálculo, geometria, álgebra e até tópicos 
de engenharia, cálculo estrutural e 
resistência dos materiais. A proposta 
é simples, os grupos deverão projetar 
e construir um aparato que acomode 
um ovo de galinha fresco e cru em seu 
interior. O conjunto aparato-ovo será 
deixado cair em queda livre, por uma 
pessoa da equipe, de uma altura de 6,0 
m (é possível que esta altura venha a ser 
modificada), aproximadamente, tendo 
como alvo uma circunferência de 50 cm 
de diâmetro demarcada no piso pelo 
professor. Com as aulas de laboratório, 
os alunos visualizam os fenômenos e 
fazem seus cálculos para comprovar 
aquilo que foi apresentado na aula 
teórica. Tentamos fazer esta ponte entre 
a teoria e a prática. Ajuda, mas ainda 
não é o bastante. “Com os projetos isso 
já muda muito de figura... É lançado o 
problema ou desafio, existe um roteiro 
mínimo com regras do que não pode 
ser feito ou usado e o aluno está livre 
para pesquisar, criar, modificar, aplicar 
conceitos que aprendeu com o objetivo 
de atingir a meta lançada. Como trata-
se de uma competição, cada grupo faz 
seu projeto em sigilo e no final cada um 

apresenta sua ideia ou produto final 
e discutimos o antes e o depois para 
ver se a percepção inicial condiz com o 
resultado prático.”, conta Frederico. 

De acordo com os especialistas, são 
vários os fatores que influenciam essa 
dificuldade, dentre eles primeiramente 
a grande quantidade de conteúdos 
exigidos pelos vestibulares que 
direcionam o ensino de Física para uma 
ciência perfeita e finalizada privilegiando 
o ensino de técnicas de retenção de 
conteúdos e resolução de exercícios. 
Resumidamente, na perspectiva dos 
vestibulares e livros didáticos, baseia-
se em situações ideais deixando de 
lado a conexão com o mundo real em 
que o aluno vive, não sobrando espaço 
para a discussão significativa sobre os 
fenômenos físicos com os alunos nem a 
inserção de novas tecnologias aplicadas 
à educação, tecnologias estas que se 
tornaram essenciais na vida desses 
estudantes.

Uma grande parte da dificuldade 
que os alunos encontram é devido a 
defasagem de linguagem entre eles e 
seus professores. Muitos professores 
não estão preocupados em adequar 
a sua linguagem para a realidade do 
aluno, o que faz com que a Física fique 
desinteressante. “Essa ciência, utiliza 
muito a Matemática como suporte 
para a explicação dos seus fenômenos 
e quando a abordagem que o professor 
utiliza fica excessivamente carregada 
de cálculos que os estudantes não 
dominam, eles tendem a dizer que 
não gostam de Física, quando na 
realidade eles possuem dificuldade na 
Matemática. É completamente possível 
adequar praticamente qualquer 
conceito da Física do ensino médio, para 
uma linguagem que os alunos possam 
compreender.”, finaliza Rodnil Silva.


