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O ENSINO DE FÍSICA NO 9° ANO: UMA ANÁLISE A PARTIR DA MODELAGEM 

MATEMÁTICA 
 

 

RESUMO- Este trabalho trata do ensino-aprendizagem de Ciências/Física nas turmas do 9º ano no Município de 

Bragança-PA, e analisa de que modo a Modelagem Matemática pode contribuir para o ensino de Física nas referidas 

turmas. Um breve histórico da Ciência/Física é apresentado como ponto de partida da pesquisa. Para a realização da 

pesquisa utilizou-se a abordagem qualitativa e a aplicação de entrevista a alunos do 1º ano do ensino médio e alunos 

do 9º ano do ensino fundamental, além de intervenção em sala de aula com os alunos do 9º ano a partir da utilização 

da Modelagem Matemática. Os resultados apontam para a necessidade de criação de métodos diferenciados na 

construção dos conhecimentos relacionados à Ciência/Física que são desenvolvidos no ensino fundamental. Ao final 

da pesquisa conclui-se que, a introdução da Modelagem Matemática como proposta metodológica para o ensino da 

física aos alunos do 9º ano do ensino fundamental, apresenta-se como uma alternativa valiosa no desenvolvimento do 

processo ensino/aprendizagem dos estudantes.  

  

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Física, Ensino Fundamental e Modelagem Matemática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O ensino nas primeiras séries do ensino fundamental em nosso país apresenta maior 

tendência a buscar resolver os problemas referentes ao ensino da linguagem e da Matemática 

Elementar, deixando muitas vezes de lado a chamada “Alfabetização Científica”. A criança não é 

cidadã do futuro, mas já é cidadã hoje, e, nesse sentido, conhecer ciência é ampliar a sua 

possibilidade presente de participação social e viabilizar sua capacidade plena de participação 

social no futuro. (BRASIL, 2000, p. 25).  

Uma problemática que surge, e neste caso com muitos professores que lecionam a 

disciplina de Ciências/Física no ensino fundamental, é que estes não se sentem suficientemente 

seguros para tratar de assuntos relacionados à disciplina e assim a Ciência/Física é colocada em 

segundo plano, entretanto sabemos de sua grande importância ao desenvolvimento de um 

indivíduo capaz de relacionar-se e desenvolver pensamento crítico, além da consciente 

interpretação de informações do que acontecem pelo mundo, pois as ciências explicam a maioria 

dos fenômenos que ocorrem à nossa volta.  

Diante do exposto, o ensino da Ciências/Física no 9º ano do ensino fundamental foi 

escolhido como ponto central da pesquisa para mostrar a necessidade da divulgação  

científica, do ensino de Ciências/Física e de outras ciências trabalhando com uma metodologia 

diferenciada, a Modelagem Matemática. Deste modo, o objetivo da presente pesquisa foi verificar 

como está sendo desenvolvido o Ensino da Física no 9º ano do Ensino Fundamental e como a 

Modelagem Matemática pode estar a serviço do Ensino da Física. 

2. DESENVOLVIMENTO  

2.1 A CONSTRUÇÃO DO ENSINO DE CIÊNCIAS NO BRASIL 

 

No Brasil a cultura portuguesa foi transmitida pela congregação jesuíta, responsável pela 

educação e conversão dos gentios.  A primeira escola foi fundada no país em 1549, na Bahia, 

dando início a “Metodologia Jesuítica” de se transmitir conhecimentos. A princípio os conteúdos 

eram apenas humanísticos (Letras e Artes), no entanto segundo Almeida Junior (1979), a 

primeira iniciativa de ensino de Ciências Naturais ocorreu nos meses de verão no final das tardes, 

com estudos de Meteorologia, geografia celeste e movimento dos astros, e apesar do rigor 



 

 

 

 

religioso os ensinamentos dos Jesuítas. Conforme Alves (2005), eram menos intolerantes que 

outras ordens religiosas. Os ensinamentos jesuíticos tiveram seu encerramento, após serem 

expulsos do Brasil, com as reformas de Marquês de Pombal no ano de 1759. Para a Ciência a 

instalação do primeiro observatório astronômico e meteorológico da América Latina em 1637 por 

J. Marcgrave, possibilitou um vasto levantamento da flora e fauna brasileira que estimulou o 

desenvolvimento científico no Brasil. (AZEVEDO, 1996).  

No ano de 1889, com a Proclamação da República no Brasil, ocorreram reformas na 

educação, estas mudanças se realizaram através de atos, decretos e até mesmo na constituição de 

1891 com a influência do positivismo de Auguste Comte, implementado pelo ministro da 

instrução Benjamim Constant, reformador do ensino público na república (ALMEIDA JUNIOR, 

1980). Esta reforma tornou obrigatório o ensino seriado, extinguiu os exames preparatórios e 

tornou o Colégio Pedro II padrão de ensino secundário no país. Para a participação no ensino 

superior, criou os exames finais e os de madureza. (NUNES, 1962). 

Podemos observar a presença do positivismo no conteúdo de ciências naturais praticado 

em ordem lógica: Matemática, Astronomia, Física, Química e Sociologia. A surpreendente 

mudança constitucional com a implantação do ensino laico foi oficializando a separação entre a 

educação formal e a religião (COMTE, 2006; CUNHA 2012). A maioria das mudanças no ensino 

não foram efetivamente implementadas e a situação do ensino de Física e Ciências Naturais 

permaneceu inalterada, mantendo o ensino no período na república velha, voltado à elite 

dominante e os estudos das ciências naturais com características apresentadas no Brasil colônia e 

império. (ALMEIDA JUNIOR, 1980). 

Posteriormente reformas foram executadas, o ensino secundário ofertava vagas a todas as 

camadas da população, afetando também os cursos técnicos. A partir de então para se ingressar 

no ensino superior criou-se uma verdadeira barreira, com uma  

 

avalanche de exames para admissão e assim se elitizava os cursos superiores e se mantinha o 

caráter apenas preparatório no ensino secundário para as disciplinas de Física e de outras 

Ciências Naturais, logo quem pudesse pagar a preparação teria mais chances de ingresso, 

restando à população menos abastada as inscrições nos cursos técnicos. Segundo Romanelli 

(1987), esse panorama somava-se a baixa qualidade na formação e remuneração dos poucos 

professores de Física, portanto à grande demanda de alunos eram ofertadas aulas por pedagogos, 

médicos, engenheiros, entre outros. 



 

 

 

 

A reformulação do ensino secundário teve início com a lei 4.024/61, a estrutura do ensino 

médio foi mantida, no entanto o acesso ao ensino superior por meio de vestibular seria expandido 

aos ensinos dos cursos agrícola, industrial, normal, comercial e secundário. De acordo com 

Saviani (2004), quanto às disciplinas científicas houve um progresso significativo com o aumento 

do número de hora aulas de Física, Biologia e Química, no entanto o vestibular continuava a ser 

um entrave ao pleno desenvolvimento das Ciências, pois este induzia a memorização do conteúdo 

científico desvalorizando a pesquisa e o experimentalismo (ALMEIDA JUNIOR, 1980). 

 

2.3 COMPONENTES CURRICULARES DO ENSINO DE CIÊNCIAS/FÍSICA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL  

 

Em conformidade com o interesse dessa pesquisa cabe destacar que os conteúdos do 

ensino de Ciências previstos para o 9° ano no ensino fundamental, relacionam-se a duas ciências 

de modo mais específico: Física e Química. Assim os conteúdos de Física devem ser abordados 

em meio ano letivo e a outra metade destina-se ao Ensino de Química.  escolaridade é a que 

prevalece.  Desse modo, torna-se cada vez mais necessária à discussão acerca do ensino de 

Ciências no nível fundamental. 

 Em relação à Física o modelo de ensino baseado na aplicação de fórmulas para a solução 

de problemas, não tem despertado a atenção e o interesse do estudante para os temas de estudo. 

Muito pelo contrário, a experiência profissional revela que à medida que a Física se aproxima da 

Matemática afasta o estudante. Possivelmente por não possuírem um maior aprofundamento na 

matemática no ensino fundamental.  As demandas educacionais do nosso tempo, mostram-se 

cada vez mais desvinculadas da visão enciclopédica do ensino e da percepção do processo 

educacional, centrado na transmissão-recepção do conhecimento. É imprescindível que os 

assuntos sejam abordados de modo a despertar o interesse dos estudantes. Recomenda-se também 

que para o pleno desenvolvimento do estudante, valores e atitudes são fundamentais na 

abordagem de conceitos e procedimentos. 

 

3. A MODELAGEM MATEMÁTICA COMO PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

O conceito de Modelagem Matemática pode ser defendido por vários autores da área de 

educação Matemática, destacando as formas de aplicação, o tratamento dentro da Ciência/Física, 



 

 

 

 

e as vantagens deste instrumento para o auxílio do profissional em educação no início da 

formação científica de seus alunos no ensino fundamental. 

De acordo com Barbosa (2001, p. 46), a Modelagem Matemática cria “um ambiente de 

aprendizagem no qual os alunos são convidados a indagar e /ou investigar, por meio da 

Matemática, situações com referência na realidade”. 

Segundo Moutinho (2007), a Modelagem Matemática pode ser aplicada à Ciência/Física 

conjuntamente à experimentação, cujo objetivo é a resolução das situações problema, que se 

apresentam como tema principal a serem modelados.       

Neste sentido em primeiro lugar realiza-se a experimentação, coletam-se os dados e 

formula-se o modelo matemático composto por símbolos, representados por letras do alfabeto 

que representem o objeto de estudo, a seguir desenvolvem-se pesquisas teóricas bibliográficas 

e/ou virtuais, que associados a operações matemáticas, transformam-se em equações ou funções. 

O desenvolvimento do raciocínio lógico e dedutivo; o desenvolvimento do aluno como 

cidadão crítico, político e reflexivo; integração com assuntos do dia a dia e com fenômenos da 

natureza; facilitação das interações entre professor-aluno e aluno-aluno; possibilita a criação de 

um modelo matemático que represente a situação estudada, contrário ao mecanicismo cartesiano 

que valida um modelo já existente. (MOUTINHO, 2007). 

 

4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada no Município de Bragança (Figura 1), nordeste paraense, em 

duas escolas, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará/ Campus Bragança 

(IFPA) com uma turma de 1ª ano do ensino médio e na escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Rio Caeté com a turma de 9ª ano do ensino fundamental, totalizando 74 alunos, 

distribuídas do seguinte modo: 32 alunos do 1ª ano da escola (IFPA) Campus Bragança, e 42 

alunos do 9ª ano da escola Rio Caeté.  

 

 

Figura 1: Município de Bragança Pará. 

 



 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

A pesquisa teve uma abordagem qualitativa, para a coleta das informações utilizou-se a 

entrevistas semiestruturadas com roteiro previamente elaborado. A forma de aplicação das aulas 

de Modelagem Matemática aplicada à Física, foi baseada na metodologia sugerida por 

Biembengut (1990), em que a partir de um tema gerador apresentado aos alunos, estes foram 

divididos em equipes de no mínimo três e no máximo cinco indivíduos, onde os mesmo coletam 

informações qualitativas e quantitativas, formulam e solucionam problemas.  

O procedimento para duas etapas de coleta das informações, a inicial em forma de 

questionário, foi realizada com alunos do 1º ano do Curso Técnico Integrado de Edificações, do 

(IFPA) Campus Bragança com o seguinte questionamento “O que dizem os alunos do 1º ano do 

ensino médio sobre o ensino de Física que tiveram no 9º ano”, o questionário teve por objetivo 

identificar o nível de conhecimento dos alunos, a posteriori foi realizado o “grupo focal”, onde os 

alunos foram separados em dois grupos aleatórios e estimulados a discutir e comentar 

verbalmente as respostas que teriam respondido no questionário.  

A segunda parte da pesquisa foi realizada na Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Rio Caeté com alunos do 9º ano do ensino fundamental e foi dividida em três momentos, 

com a finalidade de verificar o nível de conhecimento dos alunos acerca da disciplina, 

primeiramente foi aplicado um questionário contendo os seguintes questionamentos: “Você 

conhece a disciplina Física?; Onde você conheceu a disciplina Física?; Quais conteúdos você 

conhece?; Qual a importância, em sua opinião, da Física para a sociedade?”.  

No segundo momento ocorreu a aplicação de quinze horas / aulas divididas em três aulas 

semanais durante os meses de junho e agosto de 2015, aulas de Física baseadas na 



 

 

 

 

experimentação e na Modelagem Matemática. Por fim foi aplicado um último questionário para 

verificar a opinião dos alunos sobre o conteúdo abordado, com as seguintes perguntas “O que 

você achou da Modelagem Matemática aplicada ao ensino da Física?; Você gostou de aprender 

Física no nono ano?; Dos conteúdos trabalhados durante as aulas de Física, qual lhe chamou mais 

atenção? Justifique”. Com base nos questionários os resultados foram tabulados em programa 

Microsoft office Excel 2010, e correlacionadas com a fundamentação teórica. 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1 PERFIL DOS ALUNOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Quanto à faixa etária dos alunos foi possível observar que 60% deles estão acima da idade 

esperada pelo MEC (Ministério de Educação e Cultura), que é de 14 /15 anos segundo a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LBM) nº 9394/96/Art.32) para o ingresso no primeiro 

ano do ensino Médio. Este resultado também pode ser relacionado à forma de ingresso na 

Instituição Federal, que ocorre através de processo seletivo e pela característica do curso 

integrado à educação profissional, que atrai estudantes com experiências em outras escolas de 

ensino médio, e até alguns alunos egressos do ensino médio em busca de oportunidade de 

qualificação para o mercado de trabalho. Apenas 40% dos alunos apresentam a faixa-etária 

esperada para a série em curso, conforme (Gráfico 1).   

Gráfico 1:  Faixa etária dos alunos do 1º ano – Curso Integrado de Edificações - IFPA/Campus Bragança 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Quanto ao gênero verificou-se que a grande maioria dos alunos do sexo masculino, 75% e 

apenas 25% do sexo feminino, sendo considerada esta discrepância relativa à concepção histórica 



 

 

 

 

masculinizada de cursos e trabalhos relacionados à construção civil em nosso país 

(RODRIGUES, 2012). Ainda segundo o autor, apenas 6,10% das mulheres trabalhavam 

oficialmente na construção civil em nosso país em 2012 e ainda assim este resultado mostra que 

mesmo em porcentagem reduzida, as mulheres vêm assumindo lugar em praticamente todos os 

setores da sociedade e este fato necessita de mais estímulos nas sociedades contemporâneas.         

Quanto aos municípios de formação dos alunos que cursaram o 9º ano, observamos uma 

grande diversidade apresentada na local conclusão do ensino fundamental dos alunos 

pesquisados, onde 62,50% dos alunos vieram do ensino fundamental concluído na cidade de 

Bragança, Augusto Correa com 12,50% de representatividade e os demais municípios com 25% 

respectivamente. Mesmo constatando que a maior porcentagem de alunos matriculados no curso 

pertence à cidade onde o Instituto está localizado, esta variação é importante, pois corrobora com 

a ideia de integração na educação que ocorre a partir de processos seletivos descentralizados. 

Destacando que quase 80% dos alunos são oriundos de escolas públicas, sendo a maior parte ex-

alunos de escolas estaduais, todavia, 21,05% dos alunos são oriundos da escola privada, o que de 

acordo com a pesquisa revelou que todos eles tiveram a disciplina Física no 9º ano, realidade 

diferente dos alunos das escolas públicas.  

A disciplina de Ciências/Física, o mau aproveitamento do ensino nas escolas 

principalmente as escolas publica vem trazendo um grande prejuízo aos estudantes, em especial 

aos ingressantes do Ensino Médio. Este problema é a falta de formação adequada aos professores 

de Ciências/Física no Ensino Fundamental, pois a maioria dos docentes que está exercendo a 

função não tem a formação necessária para esse exercício, que é a graduação em Ciências 

Naturais. (CARVALHO 2001) 

Quanto aos alunos terem ou não estudado a disciplina Ciências/Física no 9° do Ensino 

Fundamental, a maioria deles, 59,37% disseram que  tiveram a disciplina, o que já era esperado, 

porém 40,63% dos alunos afirmaram que não tiveram a disciplina sendo ambos de escolas 

públicas, o que é explicado pela ausência de formação adequada dos professores que lecionam a 

disciplina no 9º ano e o descompromisso de autoridades da educação com a formação dos alunos 

nos conhecimentos oriundos da Física. 

Aos alunos que responderam que tiveram a disciplina Física no 9º ano do ensino 

fundamental, foi indagado acerca da visão deles sobre a disciplina Ciências/Física, contudo, 

apenas cinco estudantes definiram com melhor precisão o conceito pedido. que segundo Doca 

(2013). é uma das Ciências que estudam a natureza. Nas falas dos alunos as respostas foram para 



 

 

 

 

outro sentido, o que representa um dado preocupante relacionado à formação destes alunos. 

Quanto à avaliação que fazem à qualidade do ensino de Física que tiveram no 9º ano do ensino 

fundamental, 47,40% disseram ter sido regular, 47,40% disseram ser bom e apenas 5,20% 

afirmaram ter sido excelente. 

Quanto aos assuntos mais citados pelos alunos sobre os conteúdos da Física e que foram 

aprendidos no 9º ano, vemos que inclusive aqueles que não tiveram a disciplina mencionaram 

algum assunto mostrando que reconhecem que possuem conhecimento sobre a Física e que está 

presente em seu dia-a-dia, conforme podemos confirmar na (tabela 1).  

 

Tabela 1: Assuntos da Física que tiveram conhecimento no 9º ano mais lembrado pelos alunos 

Assuntos citados Quantidade Assuntos citados Quantidade 

Leis de Newton 10 Perímetro  1 

Velocidade 6 Distancia  1 

Movimento 6 Campo Externo 1 

Gravidade 5 Vetores  1 

Tempo 3 Força Resultante 1 

Repouso 3 Dinâmica  1 

Cinemática  2 Lançamento 1 

Ponto Material 2 Queda livre 1 

Aceleração  2 Mecânica  1 

MRU 2 Espaço  1 

MRUV 2 -  

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

As respostas a este questionamento também representam a baixa diversidade de 

conhecimentos conceituais apresentadas pelos alunos pesquisados, uma vez que os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), para Ciências sugerem que os estudantes que iniciam o ensino 

médio deveriam conhecer basicamente os conceitos da mecânica e também os ligados a acústica, 

a óptica, a eletricidade e ao magnetismo (BRASIL, 1998). 

Quanto à opinião dos alunos sobre se consideram ou não a Física uma disciplina de difícil 

compreensão, a maioria deles, 47,37% afirmou que sim, todavia se somarmos os que 

responderam “não” ou “mais ou menos” teremos um total de 52,63% que de algum modo a 

reconhecer como de modo positivo. Quando abordado a relação entre a disciplina e o professor 

que a ministra, bem como sua didática, exemplo as seguintes falas foram levantadas “Em minha 



 

 

 

 

opinião quando o professor e bom pra explicar os conteúdos da Física se tornam de boa 

compreensão.”  

Os alunos que consideram a Física de difícil compreensão disseram que o principal 

motivo é a grande quantidade de fórmulas com 57,90%, não responderam à pergunta com 

31,58%, e com 5,26% responderam o conteúdo, e com 5,26% dos alunos responderam a 

metodologia utilizada. 

Novamente observa-se nestas respostas a necessidade da criação de mecanismos 

educacionais que preencham as lacunas existentes na formação científica dos estudantes que 

chegam ao Ensino Médio, mecanismos que mostrem a beleza, o intrigante, o interessante, a 

importância e muitas outras características que compõem o quadro de elementos presentes no 

estudo das Ciências e em especial da Física. (CUNHA, 2010). 

 

5.2 APRENDENDO FÍSICA COM A MODELAGEM MATEMÁTICA NO 9º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

A segunda parte da pesquisa ocorreu na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Rio Caeté com 42 alunos do 9º ano, convém mencionar que a mesma é parceira do IFPA/Campus 

Bragança através do projeto Programa de Iniciação à docência PIBID/Física, e este programa 

realiza várias atividades relacionadas à disciplina Física com os alunos do Ensino Médio, mas de 

algum modo toda a comunidade estudantil da escola se envolve e é beneficiada pelo programa.    

Assim, ao serem questionados sobre já terem conhecimento da Física, 70% dos alunos 

disseram que sim. Nota-se que a grande maioria dos alunos já entrou em contato de alguma forma 

com a disciplina Física e se compararmos os resultados obtidos na Escola Rio Caeté com os 

produzidos na pesquisa no IFPA/Campus Bragança. 

A hipótese levantada de que os alunos conhecerem a Física na escola através do 

PIBID/Física é corroborado na segunda pergunta que indagava sobre onde eles conheceram a 

disciplina, e 76,66% dos alunos disseram ter conhecido a Física na própria escola, sem ter dito 

nenhuma aula em sala de aula da disciplina. 

Notamos que a grande maioria dos alunos já entrou em contato de alguma forma com a 

disciplina Física e se compararmos os resultados obtidos na EEEFMRC com os produzidos na 

pesquisa no IFPA/Campus Bragança, onde os alunos já concluintes do ensino Fundamental 

obtiveram baixo desempenho, diríamos que existe um diferencial nos estudantes da escola Rio 



 

 

 

 

Caeté uma vez que a referida escola é parceira do programa PIBID/ Física e esta ligação podem 

estar fazendo a diferença na formação destes estudantes além de contribuir diretamente para a 

formação do futuro professor de Física (MOUTINHO, 2007). 

 

5.3 APLICAÇÃO DA MODELAGEM MATEMÁTICA 

  

 A aula primeira aula abordou a temática “Movimento Uniforme” com o objetivo de 

explanar os conceitos de movimento uniforme, abordando acontecimentos históricos e 

descriminando os conceitos físicos naturais, elando os conceitos matemáticos, coordenada 

espacial, unidade de medidas e noções básicas de conjunto. 

A segunda aula abrangeu os conceitos de cinemática com o tema “A velocidade média e 

aceleração” o objetivo foi trazer o reconhecimento dos princípios físicos envolvidos no 

experimento e traduzi-los em linguagem matemática, utilizando os sistemas de medidas e 

unidades do sistema internacional de unidades, aplicando a metodologia da Modelagem 

Matemática. Com a observação do experimento o aluno deverá ser capaz de distinguir dentro do 

movimento uniforme os seguintes princípios físicos: deslocamento e trajetória, variação de 

espaço e tempo, velocidade média, e sua respectiva formulação matemática.  

      A última aula abordou a conceituação de força na dinâmica de Newton, com o objetivo de 

trazer a Reconhecer princípios físicos envolvidos no experimento e traduzi-los em linguagem 

matemática, utilizando os sistemas de medidas e unidades do sistema internacional de unidades, 

aplicando a metodologia da modelagem matemática. 

Após a finalização das aulas, e a experimentação prática da modelagem matemática, foi 

perguntado para os alunos a reflexão individual da experiência vivida, suas análises associadas ao 

desempenho obtido, que participaram efetivamente da pesquisa em todas as avaliações aplicadas 

(Gráfico 2), o resultado observado no questionário  representou de forma clara e conclusiva que o 

trabalho realizado obteve aproveitamento satisfatório em todos os objetivos almejados e que a 

Modelagem Matemática apresenta-se como um caminho viável e possível para o ensino da Física 

nas turmas do 9º ano. 

 

Gráfico 2- Opinião dos alunos sobre a Modelagem Matemática no ensino da Física. 



 

 

 

 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

 

A disciplina Ciência/Física e matemática geralmente são apontadas como um empecilho 

na compreensão de seus conteúdos como podemos observar na resposta de um dos alunos do 

IFPA a respeito de sua visão sobre a Física, “(...) um tipo de matemática mais complexa”. 

A Modelagem Matemática aplicada aos conceitos físicos trouxe uma nova perspectiva à 

construção destes conhecimentos.    

Ao serem indagados sobre quais assuntos chamaram mais sua atenção os três assuntos 

mais citados foram: Variação da Velocidade, Experimentos e Variação do Espaço. Quando 

perguntado se os alunos tinham gostado do aprendizado e da metodologia abordada 

majoritariamente responderam que sim, apresentam muita satisfação com a metodologia utilizada 

no desenvolvimento do trabalho a exemplo o seguinte relato “(...)sim gostei muito, é bem legal e 

diferente, também eu aprendi muitas coisas legais e gostaria de aprender muito mais.” Podemos 

destacar ainda que os resultados alcançados podem refletir positivamente na futura relação 

aluno/Física que ocorrerá no ensino médio.   

 

6. CONCLUSÃO 

A dificuldade apresentada por estudantes e professores relacionada ao conjunto 

ensino/aprendizagem na disciplina de Ciências/Física, pode ser amenizada com a aplicação da 

metodologia sugerida nesta pesquisa, a base para esta afirmação encontra-se segundo a nossa 

análise nos resultados obtidos pela grande maioria dos alunos participantes do trabalho, 



 

 

 

 

quantidade excessiva de alunos na turma, a falta do aluno no dia da aula já que a avaliação final 

foi realizada também por participação nas aulas, o desinteresse que alguns alunos normalmente 

apresentam por motivos que só observamos com um maior convívio com o discente e outros 

motivos, problemas observados, como sua devida superação. Ainda assim todos os participantes 

da pesquisa, inclusive os que não obtiveram um melhor resultado receberam de alguma forma os 

benefícios proporcionados pela aplicação da modelagem matemática que foi proposto pela 

metodologia, proporcionando melhor aprendizado acerca do conteúdo. 
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