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INTRODUÇÃO

O ensino de Física enfrenta diversas dificuldades no Brasil. Segundo

Moreira (2017), o despreparo dos professores, condições precárias de trabalho,

carga horária baixa da disciplina, crescente perda da identidade no currículo,

conteúdos desatualizados e aprendizagem mecânica são alguns fatores

desfavoráveis no ensino dessa disciplina. Neste sentido, os alunos que concluem a

educação básica, em geral, não compreendem muitos fenômenos físicos.

Visando reverter este contexto, pesquisadores como Terrazzan (1992);

Ostermann e Moreira (2001); Ostermann e Ricci (2002); Siqueira (2006); Pinheiro

(2011), entre outros, são unânimes em afirmar que o currículo de física precisa ser

atualizado por meio da inserção de tópicos de Física Moderna e Contemporânea

no Ensino Médio.



INTRODUÇÃO

Entretanto, não basta somente inserir novos tópicos de Física Moderna e

Contemporânea no Ensino Médio na velha forma de ensinar, é necessário também

considerar que estamos vivendo outra cultura, centrada nos sistemas de informação.

Castells (1999) afirma que os sistemas de informação estão remodelando a

base material da sociedade em ritmo acelerado. A escola precisa considerar a

tecnologia de comunicação e informação urgente, não faz sentido ignorar algo que é

natural dessa geração. Segundo Santos, R.S. e Santos, E.O. (2012), em tempos de

cibercultura, o professor tem um conjunto de territórios a explorar, uma vez que pode

criar e formular problemas, sistematizando suas experiências e saberes.

Diante do exposto, esse trabalho procurou-se alinhar atualização curricular de

Física no Ensino Médio empregando ferramentas da Cultura Digital.



OBJETIVO GERAL

 Analisar as contribuições dos recursos da Cultura Digital para atualização 

curricular de física no Ensino Médio.

Objetivos específicos

 Verificar a possibilidade de inserção de tópicos de Física Moderna e 

Contemporânea  (FMC) no Ensino Técnico Integrado ao Ensino 

Médio;

 Averiguar, a partir da implementação da Sequência Didática, as 

contribuições dos recursos tecnológicos para o ensino de FMC na 

educação básica;

 Promover e desenvolver projetos de incentivo à implantação de 

novas práticas educacionais e de modernização dos ambientes de 

ensino por meio de recursos da Cultura Digital.



PROBLEMA DE PESQUISA

De que forma os recursos tecnológicos da Cultura Digital podem contribuir

para inovações pedagógicas e atualização curricular de física no Ensino

Médio?



CAMINHO TEÓRICO

Ensino de Física 

• Moreira (2017)

• Nascimento (2010)

Inovação e 
atualização do 

currículo de física

• Valadares e 
Moreira (1998)

• Terrazzan (1992)

Ensino de Física 
Moderna e 

Contemporânea

• Ostermann e 
Moreira (2001)

• Siqueira (2006)

• Pinheiro (2011)



CAMINHO TEÓRICO

Educar pela 
pesquisa

• Demo (2011)

Educação na 
perspectiva 
sociocultural

• Vygotsky (1994 e 
2008)

• Oliveira (1997)

Educação e Cultura 
Digital

• Lévy (1999)

• Castell (2008)

• Kenski (2018)

• Porto (2006)

• Silva, B. D. (2010)



CAMINHO METODOLÓGICO

Natureza

• Qualitativa 
(Triviños, 
1987)

Objeto de 
estudo

• Estudo de 
caso  (Yin, 
2007)

Coleta de dados

• Questionários;

• Postagens no 
grupo do 
Facebook;

• Relatórios;

• Testes.

Técnica de 
análise

• Análise de 
Conteúdo 
(Bardin, 2011)



Fonte: acervo da autora.

CONTEXTO DA PESQUISA

Alunos do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, 3º ano, de uma 

escola pública federal do município de Osório, RS.

Total de alunos: 22

Gênero:

15 masculino;

7 feminino. 

Figura 1 – Turma 31



SEQUÊNCIA DIDÁTICA (SD)

A SD foi organizada para ser executada no período de um trimestre, que

corresponde a três aulas semanais, 50 minutos cada, aproximadamente 40

horas-aula. Os assuntos abordados na SD estão esquematizados no

organizador prévio da figura 12.



Figura 2 – Organizador prévio da Sequência Didática

Fonte: elaborado pela autora.



RECURSOS UTILIZADOS

Grupo fechado no 

Facebook Imagens
Vídeos

Interação grupo virtual Mapa mental



RECURSOS UTILIZADOS

Simuladores Texto de apoio

Experimentos em aula Experimentos no 

lab. de física



RESULTADOS

Facilita a 
aprendizagem 

Estimula a 
pesquisa

Aumenta o 
interesse em 

aprender

Proporciona 
aprendizagem 
colaborativa

Facilita a 
interação 

e a 
inclusão

Inova as 
práticas 

escolares

Auxilia na 
compreensão de 

temas mais complexos

Dinamiza o 
processo de 

aprendizagem

Oportuniza a 
participação ativa dos 

estudantes

Temas 

iniciais 

Fonte: elaborado pela autora.



RESULTADOS

Categorias Subcategorias Temas iniciais 

1. Permite a participação 

ativa dos alunos na 

construção do seu 

conhecimento 

1.1 Papel ativo dos 

estudantes no processo 

de aprendizagem 

 

 

1.1.1 Oportuniza a 

participação ativa dos 

estudantes 

1.1.2 Estimula a pesquisa 

2. Possibilita a utilização 

de recursos com mais 

estímulo visual 

 

2.1 Emprego de recursos 

mais atraentes para os 

jovens  

2.1.1 Aumenta o interesse 

em aprender 

2.1.2 Facilita a 

aprendizagem 

2.1.3 Auxilia na 

compreensão de temas 

mais complexos 

3. Utiliza estruturas que 

permitem a interatividade 

e construção coletiva do 

conhecimento 

3.1Conhecimento 

construído em rede 

3.1.1 Proporciona 

aprendizagem 

colaborativa 

3.1.2 Facilita a interação e 

a inclusão 

3.2 Forma diferenciada  3.2.1 Inova as práticas 

escolares 

3.2.1 Dinamiza o processo 

de aprendizagem 

 Fonte: elaborado pela autora.

Quadro1 – Categorias e subcategorias criadas a posteriori



CATEGORIAS CRIADAS A POSTERIORI

Categoria 
1

• Permite a participação ativa dos alunos na 
construção do seu conhecimento.

Categoria 
2

• Possibilita a utilização de recursos com mais 
estímulo visual.

Categoria 
3

• Utiliza estruturas que permitem a interatividade e 
construção coletiva do conhecimento.

Fonte: elaborado pela autora.



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio da implantação da SD Radiações e Partículas

Elementares foi possível verificar que os estudantes do 3º ano do curso

Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, sujeitos de pesquisa

na segunda fase deste trabalho, não apresentaram dificuldades para

aprender os tópicos trabalhados na SD. Essa constatação está em

concordância com os resultados obtidos nas pesquisas de Ostermann e

Moreira (2001), Siqueira (2006) e Pinheiro (2011).

Nesse sentido, os resultados obtidos nesse trabalho corroboram

outras pesquisas que é viável a inserção de tópicos de FMC no Ensino

Técnico Integrado ao Ensino Médio ou no Ensino Médio regular.



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto à questão norteadora desta pesquisa “de que forma os

recursos tecnológicos da Cultura Digital podem contribuir para inovações

pedagógicas e atualização curricular de física no Ensino Médio?”, por meio

da análise realizada foi possível compreender que os recursos

tecnológicos da Cultura Digital permitem:

- a participação ativa dos alunos na construção do seu conhecimento;

- possibilitam a utilização de recursos com mais estímulo visual;

- utilizam estruturas que permitem interatividade e construção coletiva do

conhecimento.

Assim, trabalhar tópicos de FMC na educação básica foi leve e

descontraída por parte dos estudantes e da educadora.
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