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RESUMO: O ensino dos conteúdos curriculares na disciplina de Ciências nas 

escolas públicas é desenvolvido na maioria da prática docente em uma única 

metodologia a tradicional. É possível perceber que os alunos gostam de 

ciências e dos conteúdos desenvolvidos, mas quando estes são abordados 

com outra estratégia o interesse pelo estudo é maior. Assim, a estratégia 

didática proposta neste trabalho teve como objetivo verificar o processo ensino 

e aprendizagem, no estudo do conteúdo curricular ondas eletromagnéticas 

através da metodologia do ensino de ciências por investigação. Essa proposta 

de ensinar em caráter investigativo favoreceu a pratica docente na sala de aula 

e possibilitou para o aluno o desenvolvimento da aprendizagem dos conceitos 

cientificos, habilidades e competências específicas. O presente trabalho foi 

realizado com os alunos das turmas do 9º ano do Colégio Estadual Jose 

Bonifácio no município de Anahy – PR. A abordagem do conteúdo ondas 

eletromagnéticas em caráter investigativo mostrou que os alunos aprendem 

muito mais, demonstram maior interesse, participam com maior atenção das 

atividades propostas e com os resultados alcançados na avaliação verificou-se 

que realmente aconteceu a aprendizagem. Porem, o intuito do projeto, não foi o 

de defender uma única pratica docente, mas  proporcionar uma oportunidade 

para conhecer, testar e avaliar a proposta do ensino de ciências por 

investigação, uma estratégia de ensino para acrescer a pratica docente.  

Palavras-chave: Educação em ciências, atividades investigativas, ondas 

eletromagnéticas na comunicação móvel 

                                                           
1 Professora do Colégio Estadual José Bonifácio – Anahy/ PR, Núcleo Regional de 
educação de Cascavel/PR. E-mail: fatimafabris@seed.pr.gov.br. 
2 Professora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus Cascavel/PR. E-

mail: lourdesjustina@gmail.com 

 



 

INTRODUÇÃO 

O ensino de ciências no âmbito escolar, na maioria das escolas 

brasileiras, vem percorrendo por variadas metodologias de ensino ao longo dos 

últimos tempos, sempre oscilando entre uma preocupação mais acadêmica, 

voltada a conteúdos e conceitos, e outra mais utilitária, centrada mais na 

formação do cidadão. Para Santomauro (2009, p. 6) a abordagem tradicional, 

também chamada de conteudista ou convencional, predominou desde o século 

XIX até 1950, embora não seja considerada a mais adequada para as práticas 

atuais, ainda é adotada e seu foco é tomar contato com os conhecimentos 

existentes sobre determinado tema. Nessa perspectiva a estratégia de ensino 

predominante a: aula expositiva, sendo o professor e o livro didático as únicas 

fontes de informação, com incentivo à memorização de definições. A 

experimentação em laboratório serve para comprovar a teoria. A perspectiva 

tecnicista surgiu na década de 1950 para se contrapor à concepção tradicional 

e procurava reproduzir o método científico, a estratégia de ensino se dava 

por aulas experimentais, em laboratório, com ênfase na reprodução dos passos 

feitos pelos cientistas. Já a perspectiva investigativa proposta por volta de 1970 

mesclou algumas características das concepções anteriores e colocou o aluno 

no centro do aprendizado, quando propõe a resolução de problemas que 

exigem levantamento de hipóteses, observação, investigação, pesquisa em 

diversas fontes e registros ao longo de todo o processo de aprendizagem. A 

estratégia de ensino  através da apresentação de situação-problema, conduziu  

o aluno a mobilizar seus conhecimentos e ir em busca de soluções para 

resolver.  

 Segundo Carvalho (2006) o mundo atual reverência a ciência, valoriza 

suas construções e depende delas para progredir, justificando assim a 

necessidade do conhecimento científico na escola. Coloca também que a 

humanidade deve prosseguir construindo o saber científico e que ao ser 

ensinado nas escolas, não pode ficar fechado apenas na “transmissão” de 

saberes estáticos, distante da realidade que cerca o aluno, sem serem 

acompanhados pelo espírito científico que exige modos de raciocínio, 

capacidades de pesquisa e poder de reflexão, num constante desafio a 

inteligência humana. Santos afirma: 



Pela natureza do conhecimento científico, não se pode pensar no 

ensino dos seus conteúdos de forma neutra, sem que se 

contextualize o seu caráter social, nem há como discutir a função 

social do conhecimento científico sem uma compreensão do seu 

conteúdo (SANTOS, 2007, p. 478) 

Portanto, considerando que os avanços tecnológicos estão cada vez 

mais presentes no dia a dia das pessoas, o conhecimento científico e 

tecnológico é valorizado. Estudiosos chamam esse tempo de a Era do 

conhecimento. Como afirma Waiselfisz: 

Cabe lembrar que, além de formação qualificada em geral, a Era do 
Conhecimento exige também habilidades específicas, como a 
educação em Ciências. Afinal, dela depende a compreensão e o 
enfrentamento de questões sumamente relevantes da atualidade, 
entre elas novas doenças (Gripe A, aids), desafios (mudanças 
climáticas) e até ameaças (sofisticadas armas de destruição em 
massa). Mesmo a comunicação interpessoal e o lazer dependem do 
domínio científico relativo às novas tecnologias: computadores, 
aparelhos, softwares, aplicativos, redes, comunidades virtuais etc. 
Portanto, seja para manusear um gadget, seja para acompanhar o 
noticiário na TV, é preciso ter ao menos noções de ciências. 
(WAISELFISZ, 2009, p. 7)  

Segundo Lévy (1996), a era atual das tecnologias da informação e 

comunicação estabelece uma nova forma de pensar sobre o mundo que vem 

substituindo princípios, valores, processos, produtos e instrumentos que 

mediam a ação do homem com o meio. Ainda, conforme Lévy (1999), pela 

primeira vez na história da humanidade, a maioria das competências adquiridas 

por uma pessoa no começo de seu percurso profissional estará obsoleta ao fim 

de sua carreira. 

O letramento dos cidadãos exige tanto o entendimento de princípios 
básicos de fenômenos e processos do cotidiano quanto a capacidade 
de tomada de decisão em questões relativas a ciência e tecnologia 
em que estejam diretamente envolvidos, sejam decisões pessoais ou 
de interesse público              (SANTOS, 2007, p.480). 

Nesse sentido, cabe à escola enquanto instituição responsável pela 

construção do conhecimento, uma nova mudança frente às práticas 

pedagógicas, inovando as estratégias e os conteúdos. É preciso dinamizar e 

contextualizar a aprendizagem escolar com a realidade social. O aluno se 

apropria do conhecimento científico e ao mesmo tempo constrói seu 

conhecimento para poder atuar e conviver na sociedade como cidadão.  



Um ensino que vise à aculturação cientifica deve ser tal que leve os 
estudantes a construir o seu conteúdo conceitual participando do 
processo de construção e dando oportunidade de aprenderem a 
argumentar e exercitar a razão, em vez de fornecer-lhes respostas 
definitivas ou impor-lhes seus próprios pontos de vista transmitindo 
uma visão fechada das ciências. (CARVALHO, 2006, p.3) 

Toda aprendizagem, constitui uma nova descoberta, como coloca Castro 

(2006) e conclui que o ensinar não é forçar uma aprendizagem, mas encontrar 

meios para produzi-la naturalmente. Sob essa perspectiva, Krasilchik (2007) 

ressalta que é possível identificar certo consenso entre professores e 

pesquisadores da área da educação em ciências que o ensino dessa área tem 

como uma das principais funções a formação do cidadão cientificamente 

alfabetizado, capaz de não somente identificar o vocabulário da ciência, mas 

também de compreender conceitos e utilizá-los para enfrentar desafios e refletir 

sobre seu cotidiano. 

Segundo Rosito (2008), a utilização da experimentação é considerada 

para o ensino de ciências, como essencial para a aprendizagem científica. O 

estudo dos conteúdos curriculares da disciplina de ciências tem de propiciar em 

sala de aula a vivência da teoria mais a prática de tal forma que o aluno 

consiga incorporar o conhecimento adquirido em sua realidade social e ao se 

processar dessa forma a aprendizagem, o ensino de ciências estará 

encaminhando o aluno a adquirir o conhecimento científico. Para GAZOLA et 

al., (2011), no momento em que o professor conseguir que o aluno, além de 

manipular objetos, amplie as suas ideias, ele estará propiciando a esse aluno o 

conhecimento científico. 

Portanto, o ensino de ciências, na sua essência, busca um 
Conhecimento relacional para que o ser humano interaja com a 
natureza sem danificá-la. Para isso, não envolve somente a aquisição 
mecânica de informações sobre os conceitos científicos, mas a 
formação de uma nova maneira de pensar os fenômenos naturais 
que cercam a vida da criança. Talvez seja pelo fato de que o 
conhecimento científico é desenvolvido pelo e para o ser humano, 
numa interação positiva e não antropocêntrica com a natureza. A 
construção dos processos leva ao conhecimento cientifico e deve ser 
percebida como ponto central da prática pedagógica em ciências. É 
desse modo que esse conhecimento torna-se significativo.                                                                                                      
(SALLES, 2007, p. 21) 

 A partir da concepção de Salles (2007) e do ensino de ciências como 

compromisso científico e social, é que se propõe um ensino de ciências voltado 

para uma metodologia que favoreça ao aluno observar, pesquisar e questionar, 



ampliar seus conhecimentos pré-concebidos e construir a aprendizagem 

científica acerca da origem das coisas e dos fenômenos ocorridos na natureza.  

Assim, a abordagem do ensino de ciências pelo método da investigação 

poderá ser a prática pedagógica que vem atender as questões levantadas 

atualmente acerca do ensino da disciplina de ciências no âmbito escolar. 

Carvalho (2006) também coloca que mesmo no ensino de ciências por 

investigação é preciso deixar claro de que os alunos não vão pensar ou se 

comportar como cientistas, pois ele não tem idade e nem possuem 

conhecimentos específicos para isso. O que deve acontecer é mais simples, 

envolvendo a criação de um ambiente investigativo nas salas de aula de 

Ciências, encaminhando os alunos gradativamente para a assimilação dos 

conteúdos curriculares relacionando os ao seu dia a dia. 

Deve-se salientar, contudo, que o objetivo do ensino como 
investigação não é formar verdadeiros cientistas, tampouco única e 
exclusivamente mudanças conceituais. O que se pretende, 
principalmente, é formar pessoas que pensem sobre os fenômenos 
do mundo de modo não superficial. (CAMPOS; NIGRO, 2009, p.24) 

 

Como o telefone celular é a tecnologia que atualmente mais agrega 

valor: é wireless (sem fio) e rapidamente incorporou o acesso à Internet e 

outras funções na vida das pessoas, principalmente dos jovens e adolescentes, 

é um excelente recurso para abordar o estudo do conteúdo ondas 

eletromagnéticas considerando a metodologia do ensino de ciências por 

investigação. 

 No contexto escolar, pouco se tem refletido sobre a impulsividade e a 

falta de autocontrole acerca do uso dessa tecnologia de mais fácil acesso. Os 

aparelhos atuais realizam diversas funções, como: ouvir rádio, mp3, assistir TV, 

tirar fotos, fazer filmes, gravar voz, jogar videogame, enviar e receber e-mails 

ou arquivos e acessar a Internet. Para que toda essa gama de informações 

passe de um aparelho de celular para outro aparelho, necessita de um meio de 

locomoção, neste caso a tecnologia utilizada é por meio da propagação das 

ondas eletromagnéticas. E assim, o corpo humano acaba ficando exposto 

constantemente a radiação das ondas eletromagnéticas. Por esse motivo, 

emerge a necessidade de estudos e reflexões acerca do uso frequente do 



celular e sobre os possíveis prejuízos que os sinais emitidos por ele podem 

causar à saúde humana. 

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

Este projeto foi desenvolvido no Colégio Estadual José Bonifácio, 

situado no município de Anahy com os alunos das turmas 9º “A” e 9º”B” em 

contra turno no primeiro semestre do ano de 2017. Os alunos atendidos 

participaram de 08 (oito) encontros, perfazendo um total de 32 horas (trinta e 

duas horas). 

O estudo compreendeu o processo ensino e aprendizagem do conteúdo 

curricular ondas eletromagnéticas, dentro da metodologia do ensino por 

investigação. Nessa proposta foi utilizada como estratégia didática a tecnologia 

da transmissão de informações via telefone móvel celular. Partindo desta idéia, 

o passo inicial foi à colocação da situação problema para investigação. Foram 

planejadas atividades investigativas, que contemplaram a construção e a 

fundamentação de modelos e hipótese para serem testado com experimentos 

práticos ou com base em leitura no livro didático, vídeos e outros.  

Primeira etapa – Análise qualitativa do problema: Inicialmente a intenção foi 

despertar e estimular a curiosidade dos alunos pelo estudo do conteúdo ondas 

eletromagnética. Introduzindo-se os seguintes questionamentos: Como é 

possível a voz de uma pessoa em um aparelho de telefone móvel (celular) 

chegar até o outro aparelho de telefone distante? Você pega um telefone móvel 

celular que é feito em sua maior parte de plástico, aperta alguns botões, fala 

próximo a ele e sua voz é transportada automaticamente para outro lugar 

qualquer do mundo que sai num outro aparelho, como pode? Porque não 

enxergamos o caminho da voz e das imagens de um telefone móvel (celular), 

quando é enviado para o aparelho de outra pessoa que está distante? 

Previamente já havia sido solicitado para que os alunos trouxessem seus 

aparelhos de celulares, após estes questionamentos em dupla realizaram 

chamadas telefônicas, com mensagens e conversas via watts ap um para o 

outro e também para pessoas conhecidas que naquele momento estavam 

distante dali. Então os alunos realizavam as chamadas telefônicas entre si, 

enviavam mensagens e observando o funcionamento do telefone móvel celular. 



Mesmo diante dos questionamentos a resposta não foi dada de forma pronta e 

acabada, pois a idéia era despertar a atenção para o estudo. Assim, as 

indagações que iam surgindo despertaram a curiosidade para as atividades 

desenvolvidas. 

Segunda etapa - Emissão de hipóteses: 

Vivenciando na prática com a construção do 

telefone de latinha com fio (brinquedo antigo). Foi 

distribuído aos alunos copos plástico, linha e 

palitos e solicitado que deveriam construir o 

“brinquedo” do telefone de latinha, e que após 

confeccionar, em dupla, teriam que conversar 

como se estivessem falando ao telefone móvel celular, utilizando o brinquedo. 

Após o desenvolvimento dessa atividade que foi realizada no pátio da escola, 

os alunos retornaram para a sala de aula e responderam os seguintes 

questionamentos: Como foi a sensação de construir o brinquedo? O 

experimento representou qual situação? O experimento possibilitou vivenciar 

quais situações relacionadas à sua realidade? O que foi possível perceber? Ao 

falar em uma latinha que estava ligada por barbante com a outra latinha, o que 

aconteceu? Como funciona a rede de telefonia celular? Eles disseram que o 

som da voz do colega chegou até a outra latinha, daí foi levantada a seguinte 

questão. Como o som chegou até os ouvidos, se estavam distantes um do 

outro? Como foi possível aquela transmissão de dados? Quem transportou o 

som de uma latinha para a outra?E assim, varias vezes sempre reforçando 

quem transportou o som?  Com os questionamentos foram surgindo as 

respostas, tais como: o som caminhou pela linha, o som caminhou pelo ar, 

estava ventando, o vento levou, por meio da vibração que a voz provocava na 

latinha. Assim, ao final da experimentação os alunos concluíram que existe 

algo que transporta a voz de um aparelho de celular para outro distante. E a 

pergunta que ficou como tarefa para casa foi. Quem é que faz isso? 

Terceira etapa - Elaboração de estratégia de 

resolução: Nesta etapa foi desenvolvido um 

experimento com uma bacia de água, alguns 

objetos leves sobre a água e um objeto pesado 
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com a seguinte questão: o que irá acontecer ao jogar diretamente o objeto na 

água da bacia? Inicialmente cada aluno jogou o objeto e observou o ocorrido. 

Disseram que a água balançava e empurrava os objetos leves para a borda da 

bacia. Diante destas colocações outros questionamentos foram feitos. Como 

por exemplo: O que foi preciso acontecer para que a água se movimentasse e 

empurrasse os objetos para a borda? Através destes questionamentos foram 

surgindo a ideia de força sobre a água e como consequência a formação de 

ondas, estas responsáveis para deslocar os objetos até a borda da bacia. A 

ideia aqui foi chamar a atenção da relação ocorrida na formação de ondas na 

bacia de água para com o funcionamento do telefone móvel celular. Uma das 

respostas que surgiu foi que existia alguma coisa no ar, que empurrava o ar e 

este levava a voz das pessoas. Através desta colocação foi dada a introdução 

ao estudo das ondas eletromagnéticas e reforçado com o vídeo sobre o 

conteúdo Ondas Eletromagnético: conceito, tipos, formas de propagação e o 

seu uso nos meios de comunicação. Após a discussão e entendimento do 

conteúdo explicado em vídeo, foi lançada a seguinte questão: Podemos 

verificar que a humanidade está rodeada de ondas eletromagnéticas que são 

utilizadas na  comunicação, com uso do telefone móvel o celular as pessoas 

não estariam mais expostas a essa radiação? Esta etapa foi finalizada com 

orientações repassadas pela Organização Mundial da Saúde em relação aos 

efeitos das ondas eletromagnéticas no cérebro e formas de prevenção 

necessárias para com a utilização do telefone móvel celular 

Quarta etapa - Aplicação da(s) estratégia(s) de resolução: Nesta etapa a 

ideia foi chamar a atenção para a comprovação do resultado encontrado, 

através de uma situação envolvendo o papel alumínio e o aparelho de telefone. 

Os alunos organizados em dupla de posse de seus aparelhos de telefone 

receberam um pedaço de papel alumínio e uma folha de sulfite. Sabe-se que o 

papel alumínio bloqueia o calor de um determinado ambiente. Com base nisso, 

foi proposto a seguinte situação: teriam que telefonar um para o outro com os 

aparelhos sobre a mesa utilizando viva voz, em seguida realizar novamente a 

chamada mais, um dos aparelhos teria que estar embrulhado no papel sulfite, 

constaram como anteriormente que a ligação completava, ate diziam isso “ não 

tem graça professora” e dando sequência foi solicitado que embrulhassem o 

telefone no papel alumínio, assim fizeram. Porem, ao realizar a chamada com 



um dos aparelhos embrulhados no papel alumínio, verificaram que a chamada 

não concluiu e que a chamada avisava que aquele celular chamado estava fora 

da área de cobertura. Por várias vezes tentaram a mesma ação e obtendo o 

mesmo resultado. Então os alunos ficaram surpresos, chegando a conclusão 

que quando se realizava a chamada para o telefone embrulhado no papel 

sulfite o sinal da ligação chegava ao aparelho e no telefone enrolado no papel 

alumínio o sinal não passava pelo papel alumínio,  não permitia a 

comunicação, ou seja, fez um bloqueio entre um aparelho e o outro.  Através 

deste experimento foi possível demonstrar aos alunos que existe algo que 

caminha e leva a informação de um aparelho de celular ate o outro distante, 

porque ao tirar o papel alumínio a informação chegou. Aproveitando a ideia 

construída neste experimento, foi dado sequencia para o estudo com a 

construção do experimento chamado a máquina de fazer ondas. Com palitos 

de churrascos, fita adesiva larga e massinha de modelar os alunos construíram 

um experimento com o nome de máquina de ondas, puderam experiênciar 

outra forma de propagação das ondas, relacionando com a propagação das 

ondas eletromagnéticas. Aproveitando os experimentos foi chamada a atenção 

para com o uso excessivo da tecnologia do telefone celular e a importância de 

cuidados com o uso desta tecnologia como prevenção da saúde humana. 

Quinta etapa - Análise do(s) resultado(s): Neste encontro, a atividade 

proposta foi a realização de uma pesquisa para o levantamento do tempo diário 

em que os alunos do colégio, passavam conectados a tecnologia do telefone 

móvel celular. Organizados em dupla e com a ficha de pesquisa que continha 

perguntas relacionada ao uso telefone celular, dirigiram-se para as salas de 

aula da escola em todas as turmas e turnos. Explicando o objetivo da pesquisa 

e solicitando a todos para responderem as perguntas. Terminada a pesquisa se 

reuniram novamente para a organização das respostas e a construção dos 

desenhos gráficos.   

Sétima etapa - Elaboração de síntese: nesta etapa, dando continuidade a 

atividade desenvolvida no encontro anterior, os alunos de posse dos gráficos 

da pesquisa, constaram que os alunos do Colégio, em sua maioria 

adolescentes passavam horas conectados a internet pelo telefone móvel 

celular e que grande parte desse tempo estavam ligados através mensagens 



via watts ap, redes sociais e vídeos. Com esses dados relataram a pesquisa 

realizada apresentando a opinião sobre a temática. 

Oitava etapa – exposição do trabalho realizado: Nesta ultima etapa, 

organizaram os cartazes, experimentos construído ao longo dos encontros e 

fotos tiradas durante o desenvolvimento das aulas. Todo este material foi 

apresentado no saguão da escola e compartilhados com os demais alunos de 

todos de todas as turmas e turnos, bem como para os demais professores e 

funcionários. A comunidade escolar que visitavam a escola também tiveram a 

oportunidade de ver os trabalhos. Os alunos participantes do projeto ficaram 

junto aos trabalhos explicando, apresentando o que haviam aprendido sobre a 

temática ondas eletromagnéticas no projeto PDE. 

As imagens a seguir (figuras 1, 2, 3 e 4) mostram alguns momentos das 

atividades desenvolvidas nesta intervenção pedagógica. 

 Figura 1 - Construção do telefone de latinhas 

O objetivo foi vivenciar a brincadeira do telefone 

de latinhas para dar motivação ao estudo do 

sistema de comunicação do telefone de fio e 

posteriormente a compreensão do 

funcionamento do telefone móvel. A construção e 

experimentação desta atividade possibilitaram 

aos alunos a verificação da passagem de 

informações, o movimento ondulatório e a 

propagação das ondas sonoras. Os alunos 

perceberam que a propagação do som 

aconteceu quando o fio estava totalmente esticado entre dois colegas. Onde a 

voz de quem falava de um lado na latinha chegava à até outra latinha no 

ouvido de quem ouvia do outro lado.  E que tal situação ocorreu porque o som 

da voz foi transformado em vibrações passando pelo barbante e depois 

novamente transformado em som fazendo com que o colega que estava do 

outro lado ouvisse o que foi dito. Este experimento feito na infância de muitos 

pais desses alunos, segundo eles, permitiu perfeitamente a análise da 

propagação das ondas sonoras e a relação com a propagação do som através 
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das ondas eletromagnéticas. Como o experimento é de baixo custo, o 

professor tem a opção de criá-los e levá-los para os alunos ou então pedir para 

que levem o material para a sala de aula onde poderão construí-los juntos.  

 

Figura 2 - Máquina de fazer ondas 

Este experimento chamado de "máquina de fazer 

ondas" foi construído com 128 palitos colados a 

uma fita adesiva. Teve por objetivos: demonstrar 

que quando se perturba, ou seja, exerce uma força 

num sistema, a conseqüência será o seu 

movimento e também, para visualizarem o 

comportamento das ondas, observarem a 

propagação da energia através das ondas 

formadas e perceberem o modo ondulatório das 

ondas. 

Material utilizado: 

128 Palitos de churrasco,  

Fita adesiva larga  

Massinha de modelar, para colocar na ponta dos palitos. 

Montagem: Sobre uma mesa, esticou a fita adesiva com intervalo de quatro 

cm aproximadamente, foi colocados os palitos de churrasco em cima da fita, 

cuidando para ambos os lados do palito tivessem os mesmo tamanho.  Ao 

terminar, passou-se por cima dos palitos fixados, outro pedaço de fita adesiva, 

pressionando os palitos para ficarem fixos na fita. Após, as extremidades da fita 

adesiva foram presas a uma cadeira e colocadas em cada ponta do palito 

bolinhas feitas com a massinha de modelar. Percebeu-se ao colocar as 

bolinhas na ponta dos palitos a necessidade de terem mesmo peso. 

Procedimento: Rodando uma das varas nas extremidades originou-se 

movimento ondulatório da fita transmitindo-se ao longo do experimento. Os 

alunos visualizaram que ao mover uma das varas da sua posição de equilíbrio, 

criou-se uma perturbação que foi transmitida por meio da fita para os palitos 

vizinhos, formando uma onda e quando o movimento atingia a outra 

extremidade da fita, ocorria o fenômeno da reflexão da onda e voltava a 

suceder da mesma maneira. 

 
Figura 2 - Fonte acervo primeira 
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Figura 3 – Representação gráfica da 

pesquisa de opinião realizada com os demais 

alunos da escola  

A atividade aqui proposta despertou o 

interesse para com o tempo de permanência 

em que os adolescentes acabam ficando 

conectados ao telefone móvel celular e nem 

percebem. Os alunos foram organizados em 

dupla e de posse de um questionário com 

perguntas sobre o tempo diário de uso da 

tecnologia do telefone celular, dirigiram-se 

para as salas de aula, esclarecendo o objetivo 

da pesquisa aos demais alunos, onde solicitaram a participação na pesquisa. 

De posse dos resultados construíram gráficos com dados obtidos por meio de 

pesquisa feita por eles mesmos. Em seguida discutiram-se os dados obtidos 

com reflexões acerca do acentuado uso do telefone móvel celular, assim como, 

a importância de ter cuidados, preservando a saúde humana. 

 

Figura 4: Relato da aluna R.S sobre as atividades desenvolvidas 

 no projeto 

     
Figura 4 - Fonte acervo primeira autora 

 
Figura 3 – Fonte acervo primeira 

 autora 



Através dos relatos dos alunos participantes no projeto, percebeu-se que 

questão inicial: Como é possível a voz de uma pessoa em um aparelho de 

telefone móvel (celular) chegar até o aparelho de telefone de outra pessoa que 

esta distante, foi à dinâmica utilizada para que despertasse o interesse e a 

curiosidade. Esta situação problema favoreceu a intervenção didática da 

proposta pedagógica no estudo do conteúdo das ondas eletromagnéticas.  

 No desenvolvimento das atividades pelos alunos, foi possível perceber 

que havia interesse pela questão proposta. Os alunos começaram a pensar e 

imaginar e a formular suas respostas, cada aluno em sua individualidade 

apresentava uma resposta para o questionamento: como é possível a voz 

falada num aparelho de telefone móvel celular chegar ate outro distante? Sabe-

se que a maioria de nossos alunos estão diariamente conectados ao mundo 

tecnológico, por isso, a estratégia de ensinar o que são ondas eletromagnéticas 

com base na tecnologia do telefone funcionou como uma “isca” foi instigador. A 

curiosidade pelo assunto e a busca da resposta favoreceu a motivação pelo 

estudo do conteúdo.  

Uma das grandes contribuições para realização deste tipo de atividade é 

a situação problema, ou seja, uma pergunta, um questionamento, somente 

isso, é o que se precisa para dar o inicio a um ensino por investigação. 

Encaminhar o aluno para ir a busca da solução, foi a condição que deu 

motivação para o estudo e a realização dos trabalhos. Com pequenas 

mudanças na prática pedagógica, simplesmente uma dinâmica diferente para 

iniciar o estudo, nesse caso, apenas com uma pergunta mudou totalmente o 

processo de ensino e aprendizagem. Os alunos ao procurar descobrir o 

funcionamento de transmissão da voz pelo telefone móvel celular exploraram, 

experimentaram, levantaram questões, realizaram pesquisas, fizeram coletas 

de dados e representaram esses dados graficamente, foi inserido num 

processo investigativo construindo a aprendizagem acerca conhecimento 

científico ondas eletromagnéticas. Nisto, consiste a proposta do ensino de 

ciências por investigação proporcionar ao aluno para que ele mesmo encontre 

a resposta para o problema, não dar resposta pronta, e fazê-lo buscar e 

investigar a solução, dessa forma, estará aprendendo com os erros, acertos, na 

formulação de hipóteses e na comprovação os resultados. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A realização deste projeto de intervenção PDE teve por objetivo verificar 

o processo ensino e aprendizagem do conteúdo ondas eletromagnéticas na 

disciplina ciências através da metodologia do ensino por investigação. Esta 

proposta de ensino coloca o aluno no centro da aprendizagem, Para isso, o 

papel do professor é fundamental, pois, depende dele conduzir e criar  

atividades investigativas. O desenvolvimento do projeto apresentou resultados 

além dos esperados com relação ao processo ensino e aprendizagem. 

Constatou-se que os alunos ficaram motivados e interessados, além disso, 

incentivou a pesquisa e a busca das respostas dos questionamentos, 

promovendo  reflexões sobre situações do cotidiano do aluno, favorecendo a 

aquisição do conhecimento cientifico. Permitiu ao aluno compreender como 

funciona a tecnologia do sistema de comunicação do telefone celular, como 

relatou um dos alunos. Mesmo tendo, que freqüentar a escola em horário de 

contraturno para o estudo de um conteúdo curricular, percebeu-se que não 

faltava interesse e motivação pelo estudo e na realização das atividades 

propostas. A dinâmica do ensino por investigação despertou maior interesse e 

curiosidade, prevalecendo o ensino tradicional na sala de aula. Fato este, que 

ocorreu totalmente diferente com os alunos que vieram participar do projeto 

PDE com a proposta pedagógica enxergando o invisível. A estratégia didática 

de ensino por investigação foi o diferencial para favorecer a aprendizagem e o 

entendimento do conhecimento científico acerca do conteúdo ondas 

eletromagnéticas.  

Por tanto, o desenvolvimento do ensino de ciências por investigação, 

questionando que se aprende contribuiu para evidenciar que a construção dos 

conhecimentos científicos esta interligada a dinâmica de como acontece à 

prática docente na sala. Não sendo necessários variados recursos materiais, 

mas, a dinâmica adotada para estratégia didática, a tecnologia do telefone 

celular estabelecendo relações entre os conhecimentos científicos aos do 

cotidiano.  

Assim contribuiu para que se alcançasse o objetivo do estudo do 

conteúdo ondas eletromagnéticas e da aplicação do projeto. Portanto, a 

aprendizagem adquirida pelos alunos participantes do projeto possibilitou ver 



que o ensino de ciências por investigação: “questionando é que se aprende”, 

prevaleceu sobre o ensino tradicional que se da através de explicação do 

conteúdo e realização de atividades no caderno. Foi possível observar na sala 

de aula a melhora na  aquisição da aprendizagem dos alunos que participaram 

do projeto com relação aos alunos que não participaram do projeto.  

Por tudo isso, o ensino de ciências desenvolvido a partir do ensino por 

investigação tem como característica considerar o conhecimento que o aluno já 

possui e desenvolver novos conceitos a partir da reflexão, da pesquisa e dos 

novos conhecimentos que devem ser colocados em contato com a sua 

realidade. Neste contexto racionalizar o conhecimento que o aluno já possui 

significa colocá-lo em contato com maneiras diferenciadas de ampliar e 

desmistificar a ciência convencional construída de fora para dentro. A 

objetividade de um projeto construído nesta metodologia amplia a visão do 

próprio professor sobre a racionalidade que deve permear a construção do 

conhecimento científico. 

Enfim, no final da intervenção pedagógica foi realizada uma 

demonstração da aprendizagem adquirida sobre o conteúdo ondas 

eletromagnéticas, bem como, ocorre a transmissão de informações pelo 

telefone celular. No entanto, o conhecimento científico sobre o conteúdo 

curricular ondas eletromagnética não foi adquirido em sua totalmente,  ele esta 

em construção. Ao avaliar os alunos participantes foi possível verificar que a 

aprendizagem ocorreu. Porem, cada aluno demonstrava de forma diferente e 

em um nível diferente esta aquisição. Alguns  imediatamente compreenderam e 

encontraram a resposta para as situações problemas. Outros precisaram de 

mais tempo e mais investigação. Há outros ainda, que necessitaram da 

intervenção da professora para o entendimento.  

Deve-se, salientar que o estudo para a aquisição do conhecimento 

científico sobre as ondas eletromagnéticas inicia- se apenas como introdução 

no 9º ano do ensino fundamental e posteriormente será aprofundado no 

decorrer dos anos escolares na disciplina de física no ensino médio. O que se 

pretendeu com a proposta favorecer a introdução do conteúdo aplicando a 

metodologia do ensino e aprendizagem por investigação. Todas as estratégias 

didáticas utilizadas nas atividades, tais como: colocar questões, elaborar um 

plano, fazer previsões, colocar hipóteses, analisar e interpretar resultados, 



avaliar e pesquisar evidências científicas, observar, medir, representar e 

manipular variáveis proporcionou ao aluno participante o interesse, a 

curiosidade e a criatividade para encontrar a solução. Tais elementos são 

fundamentais para tornar um cidadão capaz de viver no mundo 

contemporâneo.  

Por tanto, esse modo de ensinar ciências proposto com o tema: O 

ensino de ciências por investigação “questionando é que se aprende” contribuiu 

para evidenciar que a construção do conhecimento científico esta interligada a 

dinâmica que ocorre na prática docente, fazendo-se necessário, utilizar de 

diversas estratégias didáticas para estabelecer relações entre os conteúdos 

estudados na sala de aula ao cotidiano do aluno.   

Pode-se, concluir que a atividade elaborada nesta proposta didática de 

intervenção pedagógica do PDE cativou a atenção e motivou os alunos a 

comparecer em contraturno (fora do horário de aula) para o estudo do 

conteúdo ondas eletromagnéticas. Mesmo com poucas opções de recursos 

materiais, as situações propostas (questionamentos) criavam um clima de 

interesse em busca da resposta. Os alunos observavam coisas que jamais 

tinham percebido no uso da tecnologia do telefone móvel celular, como por 

exemplo, ficaram surpresos ao descobrir que a voz que vai de um aparelho de 

telefone até outro é por meio das ondas eletromagnéticas e que estas são 

invisíveis. A situação de tentar responder as indagações, planejar as ações e 

executar os experimentos foram onde ocorreu a investigação possibilitando a 

aprendizagem do conteúdo. 

Concordamos com Campus e Nigro (2009) que a única afirmação 

possível a ser generalizada é que quando mais se aprendem melhores serão 

os resultados e maior será a motivação e o empenho por continuar 

aprendendo. Sabe-se que a verdadeira motivação se produz quando os alunos 

descobrem o prazer de utilizar um novo conhecimento para entender um livro, 

resolver problemas e explicar os fenômenos ao redor. 
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