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O ENSINO DE FÍSICA: CONTEÚDOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE COM 

ABORDAGENS CTS. 

 

THE PHYSICAL EDUCATION: BASIC CONTENTS OF ELECTRICITY WITH 

APPROACHES CTS. 

 

Bruno Xavier da Fonseca¹ 

 

 

RESUMO: Este trabalho caracteriza-se pela intervenção nos diversos conteúdos de física 

relacionados à eletricidade com abordagens CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade) a fins de 

reeducação e conscientização dos perigos envolvidos na utilização da eletricidade e seus 

dependentes, almejando a formação de um cidadão mais crítico na perspectiva do ensino de 

Ciências. A pesquisa ocorreu em uma escola de ensino básico do Distrito Federal com nove 

alunos participantes do programa de ensino integral do governo local. Foram realizadas duas 

intervenções em dias distintos. Para coleta de dados foi utilizado um questionário escrito 

aplicado ao final das duas aulas e observações durante as intervenções. O resultado da 

pesquisa considera–se satisfatório ao ponto que as observações do comportamento dos alunos 

durante e ao término, coincidiu com o postura esperado conceituado pelos diversos autores 

citados no artigo. Para além dos objetivos da pesquisa, esperou-se ainda que ao final o aluno 

pudesse compreender os conteúdos relacionados à eletricidade e a importância dos meios de 

proteção e prevenção contra acidentes envolvendo eletricidade. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Ciências, CTS, Acidentes, Choque Elétrico. 

 

 

ABSTRACT:  This work is characterized by intervention in the different physics content 

related to electricity with CTS approaches (Science-Technology-Society) the re-education 

purposes and awareness of the dangers involved in the use of electricity and their dependents, 

aiming the formation of a more critical citizen in Science teaching perspective. The research 

took place in a secondary school in the Federal District with nine participating students the 

full teaching of the local government program. Two interventions were carried out on 

different days. For data collection we used a written questionnaire applied at the end of the 

two classes and observations during interventions. The search result is satisfactory to the point 

that student behavior observations during and at the end coincided with the expected behavior 

conceptualized by different authors cited in the article. In addition to the research objectives, 

it was expected although in the end the student could understand the contents related to 

electricity and the importance of the means of protection and accident prevention involving 

electricity 

 

KEYWORDS: Science Teaching, CTS, Accident, Shock. 
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INTRODUÇÃO 

 

  Normalmente ao observar as aulas de ciências percebemos o quanto é desafiador para 

os alunos a compreensão do conteúdo. Principalmente quando se trata de aulas relacionadas à 

física. E esse desafio acaba tornando-se responsabilidade do professor que se esforça em 

procurar mecanismos para ajuda-lo na explicação do conteúdo, fazendo uso às vezes de 

analogias que nem sempre adequadas. Para Santos 2007, segundo Lorenzetti Carletto (2012, 

p.856), o ensino de ciências praticado nas escolas, de modo geral, tem sido 

descontextualizado, pautado em exercícios e problemas que não exigem a compreensão dos 

conceitos trabalhados. Com objetivo de facilitar essa assimilação, apostamos em uma 

metodologia que conduza o aluno a remeter seu aprendizado ao próprio cotidiano, tornando 

assim o aprendizado mais significativo e interessante. 

 

  A abordagem do tema eletricidade na perspectiva do ensino ciência, tecnologia e 

sociedade (CTS) permite uma diversidade considerável de conteúdos transversais que o 

professor pode utilizar para a explanação do seu conteúdo. É de grande importância que 

durante suas aulas o professor use como exemplo fatos que os alunos já estejam acostumados 

a presenciar, pois assim se torna mais familiar o conhecimento no processo de aprendizagem 

(MORTIMER, 2000). De acordo com Rutz (2009) citado por Souza, Lima e Neto (2013)  

quando chegam ao Ensino Médio, os conceitos estudados são na verdade uma reelaboração 

mais aperfeiçoada do que eles já conhecem, e fica mais fácil estabelecer a continuidade do 

conceito.  

 

  Em uma hipotética situação problema onde a pessoa encontra-se em meio a 

adversidades de seu cotidiano como, por exemplo, a troca de uma lâmpada queimada por 

outra de perfeito funcionamento, cabe a pessoa analisar as condições favoráveis a esta ação. 

Serão tomadas decisões aparentemente simples, mas que são frutos de um conjunto de 

conhecimentos, que podem ajuda-lo a ter êxito na atividade ou prejudica-lo caso haja 

equívocos quanto aos saberes. 

 

Sabemos o quanto é importante estarmos atualizados quanto às notícias no mundo, 

quais as novidades na ciência, na sociedade e os avanços tecnológicos. Para Rosa (2004), a 

divulgação das informações sobre ciência e tecnologia pelos jornais e revistas faz com que 

pessoas passem a considerar estas informações no estabelecimento de parâmetros em suas 

vidas. Ou seja, as pessoas ao terem acesso ao conhecimento sobre ciência e tecnologia passam 

a incorporá-los em seu dia a dia visando encontrar soluções para os problemas que 

apresentam cotidianamente. Essa modernização decorrente do avanço da ciência e da 

tecnologia faz com que a sociedade viva sob completo domínio dos mesmos, de modo que 

essa interação é tão intensa a ponto de ser comum muitos confiarem nelas como se confia 

numa divindade, Bazzo (1998).  

 

  Neste contexto, mais do que nunca, com a modernização dos meios de comunicação, o 

acesso a essas informações foi ampliado tornando o conhecimento ainda mais acessível. E se 

por um lado o acesso aos mais diferentes tipos de conhecimentos pelos alunos tornou-se ainda 

mais fácil, pelo outro lado a escola tido como instrumento educador se faz necessário 

acompanhar estes níveis de desenvolvimento informativo/tecnológico.  
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  Apesar da diversidade de pontos de vista que por todo o mundo (sobretudo ocidental) 

têm emergido, é inquestionável que a escola, o que nela se ensina e o modo como se ensina, 

tenha sofrido grandes modificações (MARTINS 2002). 

 

  É compreensivo que o sistema educacional no Brasil e a forma de se ensinar e fazer 

ciência não apresentam resultado positivo. Isso se torna claro quando analisados os dados dos 

desempenhos dos alunos em avaliações relacionados aos saberes científico. De acordo com O 

Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA – sigla de Program for International 

Student Assessment), o Brasil é um dos piores países em desempenho em Ciências. No ano de 

2006 dos 57 países avaliados o Brasil foi o 52º colocado, tendo um desempenho acima apenas 

da Colômbia, Tunísia, Azerbaijão, Catar e Quirziquistão (SOUZA; LIMA; NETO, 2013). “De 

fato, a deterioração do clima educacional nas salas de aula e nas escolas, especialmente nos 

anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, e o desajuste crescente entre as metas 

dos professores e as dos alunos são alguns dos sintomas mais presentes e inquietantes desta 

crise da educação científica [...]” (POZO; CRESPO, 2009,p.18). 

 
 

“Vivemos nos últimos tempos uma profunda revolução tecnológica, que transforma 

o nosso contexto de vida num ritmo acelerado. A abordagem da relação 

Ciência/Tecnologia/Sociedade (CTS) torna-se cada vez mais necessária no ensino de 

Ciências, possibilitando aos alunos a compreensão dos avanços científicos e 

tecnológicos presentes em seu cotidiano.”  (REIS E CICILLINI, 2001,P.1). 

 
 
  Considerando a importância dos meios de comunicação para obtenção do 

conhecimento e levando em conta a forte confiança depositada pela sociedade, os PCN’s 

segundo Azanha (2001) apresentam-se como uma nova reforma do ensino fundamental 

brasileiro com todas as suas amplas consequências na formação e no aperfeiçoamento dos 

professores, na revisão de livros didáticos. 

 

 
“Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de 1996, apoiados em diversas 

publicações mundiais, recomendam que o ensino formal deva desenvolver os 

estudantes de forma plena considerando para tanto, aspectos da cidadania, a 

dignidade, o direito à informação, o acesso aos bens culturais produzidos pela 

humanidade, a socialização e o atendimento dos alunos visando a sobrevivência e 

desenvolvimento da sua identidade.” (ARANTES, 2005, p.26). 

 

 

Se por um lado os PCNs, segundo Arantes, trás que o dever da escola é de desenvolver 

aspectos da cidadania, a dignidade e o direito a informação. Azanha (2001) fala que não basta 

ter como conteúdo escolar as questões sociais atuais, mas é necessário que se possa ter o 

domínio de conhecimentos, habilidades e capacidades para que os alunos possam interpretar 

suas experiências de vida e defender seus interesses de classe. 
 
 
“Essa perspectiva gera importantes implicações para o ensino de ciências e para o 

trabalho docente, sobretudo, no que diz respeito à indispensável mediação para o 

desenvolvimento de entendimento, crítico e ético, necessários à análise e 
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compreensão dos avanços e implicações dos impactos socioambientais decorrentes 

do desenvolvimento da ciência e da tecnologia” (CHASSOT, 2003; DELIZOICOV, 

ANGOTTI, PERNAMBUCO, 2009. Apud VIECHENESKI, LORENZETTI, 

CARLETTO, 2012, p.854). 

  

  São várias as possibilidades para se explicar o conceito de eletricidade, podemos dizer 

então de maneira genérica, ser a área no ensino de física a qual se estuda os fenômenos 

associados a cargas elétricas, que por sua vez pode ser dividida em três subáreas: 

Eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. 

 

  É indiscutível os beneficio advindos da descoberta da eletricidade. Podemos citar um 

dos principais na qual se tornou condição favorável para que vivêssemos em civilização, a 

iluminação. Nas ultimas décadas foram enorme os avanços tecnológicos obtidos pela 

comunidade cientifica. Isso teve influencia direta e indireta em nossas vidas, como a 

modernização de alguns eletros eletrônicos presentes nas residências, tais como: televisão, 

computadores, aparelhos de som. Contudo esses benefícios trouxeram consigo alguns 

cuidados, que nem sempre é dada a importância a que se deveria.  

 

  Tendo em vista os diversos relatos noticiados nos meios de informação, sobre 

acidentes envolvendo eletricidade que poderiam ser evitados caso tivessem sido utilizado com 

os devidos cuidados exigidos, foi pensado para esse trabalho uma abordagem sobre o assunto 

como proposta para o ensino de física, uma vez que o conhecimento pode ser decisivo ao 

evitar um possível acidente.  

 

  Devido à preocupação de profissionais do setor energético com os inúmeros acidentes 

que ocorrem devido a pouca importância que se dá aos perigos da eletricidade, foi fundada a 

Associação Brasileira de Conscientização para os perigos da eletricidade. Uma entidade sem 

nenhuma ligação com qualquer organização do setor, uma isenção necessária para torná-la 

confiável e merecedora da credibilidade. Assim, em 2 de fevereiro de 2005 esses profissionais 

se reuniram e fundaram a Abracopel. 

 

  Na edição do noticiário online “Jornal da Instalação” de março de 2014, São Paulo, trás 

a exemplificação de como é formado as estatísticas apresentados pela Abracopel: 

 
“A ausência de dados oficiais sobre os acidentes de origem elétrica estimulou a 

Abracopel a realizar um levantamento estatístico. Desde 2007, a entidade usa a 

internet e os sistemas de alerta online para levantar os números. Por meio de 

palavras chaves como eletrocussão, choque elétrico e curto circuito, toda e qualquer 

notícia que tenha sido postada chega até a Abracopel. Os dados são analisados 

estatisticamente, buscando informações como fatalidade, faixa etária, gênero, 

profissão, local e tipo do acidente. Estes dados se transformaram, ao longo dos anos, 

na única pesquisa do gênero no Brasil e fonte para a criação de um cenário sobre o 

tema.”  

 

  Busca-se neste trabalho uma proposta com abordagem lúdica e pedagógica do ensino 

de física, em especial o conteúdo de eletricidade, como ferramenta na prevenção de acidentes 

que envolvem assuntos relacionados ao tema. Visto que a maioria dos acidentes com 

eletricidade, segundo Edson, diretor da Associação Brasileira de Conscientização para os 
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Perigos da Eletricidade (2014), é devido ao uso inadequado dos aparelhos, equipamentos e 

instalações elétricas mal feitas, sem conhecimento de normas técnicas que visam à integridade 

física das pessoas. 

 

 

OBJETIVOS  

 

Geral:  

  Abordar em aula os diversos conteúdos de física relacionados à eletricidade com 

abordagens CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade) a fins de reeducação e conscientização dos 

perigos envolvidos na utilização da eletricidade e seus dependentes. Almejando a formação de 

um cidadão mais critico na perspectiva do ensino de Ciências.  

 

Específico:  

 

o Conscientizar os alunos sobre os perigos e as normas vigentes quanto ao uso da 

eletricidade 

o Conhecer os meios de proteção e prevenção para eventuais acidentes com a 

eletricidade 

o Reconhecer ambientes que apresentam riscos de choques ou incêndios 

provenientes de más instalações elétricas. 

 

 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

  Foi realizado, inicialmente, depois de estabelecido e delimitado o tema do trabalho e 

formulado o problema e a hipótese, o levantamento de bibliografias relacionadas ao ensino de 

física, CTS e ensino de ciências. 

   A abordagem metodológica utilizada foi de cunho qualitativo, pois para os objetivos 

da pesquisa, os números não faziam tão necessários quanto a qualidade dos resultados obtidos 

pelo comportamento das amostras (NEVES, 1996). 

 

 O publico alvo da pesquisa foram alunos de uma escola Ensino Fundamental  

localizada na cidade de Planaltina, Distrito Federal. Foram selecionados para a pesquisa 8 

alunos do sétimo ano e 1 aluno do oitavo ano da turma de ensino integral matutino do Ensino 

Fundamental. Do total de 9 alunos, apenas 7 participaram da pesquisa até o final. Não houve 

outros critérios de seleção, exceto o ano em que o participante estava cursando. O motivo de 

ter participado apenas um aluno do oitavo ano foi o fato de ser ele o único da série naquela 

turma.  

  Como todos os alunos selecionados eram integrantes do programa escola integral do 

governo local, possibilitou-se, assim, que o aluno que participasse da intervenção não 

perdesse aula do seu ensino regular, fazendo ainda com que o assunto abordado fosse 

aproveitado pelo professor da área de exatas da turma em questão. 
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   A coleta de dados se deu por meio de observações do desempenho dos alunos durante 

as aulas e pelas respostas às perguntas impressas (ANEXO) aplicadas ao final do projeto. 

Estas perguntas eram referente á percepção dos alunos quanto às relações do conteúdo 

explorado com a sociedade.  

 

  Foram aplicadas duas aulas em dois dias diferentes. Sobre o formato das aulas, 

procurou-se abordar o tema da forma mais acessível possível visando à faixa etária e o nível 

de conhecimento do publico, utilizando-se de aulas expositivas e também experimentais. 

Apesar de se ter utilizado de metodologias dialógica, o objetivo construtivista se fez presente 

em todos os momentos das aulas. 

 

Dos conteúdos abordados, compreendeu:  

o Contexto histórico da eletricidade, como ela foi descoberta. 

o  Quais os conteúdos estudados na eletricidade e de que forma o magnetismo, a 

eletrostática, e eletrodinâmica influenciou para a descoberta de novas tecnologias.  

o Quais os exemplos da aplicação destas descobertas. 

o O que seria choque elétrico e quais os risos envolvidos 

o  Maneiras de se evitar descargas elétricas e choques elétricos. 

Desta forma todo conteúdo abordado nas aulas, teve como partida, algum destes 

questionamentos. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A carência dos alunos pelo conhecimento foi percebida durante as aulas de forma 

bastante sistemática. Antes mesmo de elas começarem, já no momento da seleção dos alunos 

que participariam, essa carência teve clara indicações. Quando solicitado para que os 

participantes escolhidos preenchessem a lista, uma das alunas perguntou qual o objetivo 

daquela seleção e depois de esclarecido o motivo, ela exclamou estar precisando mesmo de 

algo “desse tipo” a qual foi explicado. Não só os alunos selecionados se interessaram a 

principio em participar do projeto, mas também aqueles que não se enquadraram nos 

requisitos necessários; por não estar cursando a serie do publico alvo ou outra 

incompatibilidade. 

 

Como mostrado no Gráfico 1 , a percepção dos alunos sobre as aulas apresentou 

resultado satisfatório. A maior parte disse ter gostado e achado as aulas diferenciadas, assim 

mostrada na fala de uma das alunas; “Legal, por que foi diferente. No começo eu não queria 

ver mais depois que eu vi as aulas eu achei bem legal.” 
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Gráfico 1 -  Avaliação dos alunos quando se perguntou o que acharam das aulas. 

 

 

  Pode-se perceber um despertar do interesse referente ao modelo com que a aula foi 

apresentada, causando uma satisfação talvez pela associação do conhecimento obtido nas 

aulas com o conhecimento de vida.  

 

  Do total de alunos, apenas um julgou as aulas como regular. Ao passo que um julgou 

como ótima e o restante aprovando como sendo bom. O tipo de metodologia utilizada nas 

aulas ampliam as possibilidades de interação professor-aluno e aluno-objeto, na perspectiva 

de se obter eficiência no processo ensino-aprendizagem (BARBOSA, 1999). 

   

  Durante as mediações os alunos em sua maioria participaram constantemente das 

problemáticas levantadas. Principalmente quando eram temas relacionados a tecnologias mais 

presentes em seus cotidianos, como por exemplo, celulares e computadores. Em certo 

momento em que se abordava o tema eletromagnetismo, foram apresentados para os alunos 

alguns símbolos como o de sinal bluetooth, rede sem fio (wifi) e símbolo correspondente ao 

sinal de transmissão de TV e radio. Todos os símbolos foram bem reconhecidos por todos, o 

que facilitou o entendimento referente ás atribuições da tecnologia relacionada aquele tema. 

Este foi um dos momentos em que o cenário se tornou mais bem favorável para a relação 

ciência, tecnologia e sociedade.   

 

No Quadro 1 estão apresentadas algumas das falas dos alunos quando perguntados 

sobre a percepção deles em relação as diferenças das aulas que tiveram com as aulas 

ministradas normalmente na escola. 
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Quadro 1 

Aluno(a) A “Sim. Eles não dão aula mostrando como e o professor faz isso.” 

Aluno(a) B 

“Sim, Por que o professor trouxe umas coisas bem estranhas para 

agente brincar um pouco. Foi bem legal por que essas aulas foram 

diferentes.” 

Aluno(a) C “Sim, Porque a ciencias diferentes que nós aprendeu aqui.” 

Aluno(a) D 
“Sim. Por que os professores não levam a gente para fazer essas 

esperiencias com ferro, madeira, plástico, etc.” 

Quadro 1 – Percepção dos alunos quanto às diferenças das aulas do projeto com as aulas 

ministradas normalmente na escola. 

 

Durante as aulas alguns alunos constantemente demonstravam seus interesses pela 

ciência, nas mais diversas formas de expressão. Alguns relatavam fatos que acontecera em 

algum momento da sua vida e que de alguma maneira fazia referencia ao conteúdo em que 

estavam problematizando. “Consequentemente, as aulas expositivas respondem a 

questionamentos aos quais os alunos nunca tiveram acesso. Então por que não criar problemas 

reais e concretos para que os aprendizes possam ser atores da construção do próprio 

conhecimento?” GUIMARÃES (2009 p.198). Nesta mesma perspectiva as aulas foram 

tomadas, procurando sempre relacionar o conteúdo com acontecimentos de fácil entendimento 

e que os alunos pudessem contribuir fazendo referencias e correlações à sociedade, ciências e 

tecnologias.  

 

Poder despertar no aluno o interesse em querer aprender ciência é uma das satisfações 

a qual procuramos enquanto professor/Pesquisador. E esse interesse no conhecimento 

cientifico se faz cada vez mais necessário uma vez que a modernização e os avanços 

tecnológicos estão bem mais presentes nos nosso dia a dia, assim como preconiza Bazzo 

(1998) a qual diz que a  modernização faz com que a sociedade viva sob completo domínio 

dos mesmos, de modo que essa interação é tão intensa a ponto de ser comum muitos 

confiarem nelas como se confia numa divindade. 

  

  Tendo em vista a forma em que as aulas foram abordadas foi questionado aos alunos 

se a metodologia foi suficiente para despertar o interesse em querer aprender sobre 

eletricidade. A maioria relatou ter sentido uma maior motivação quanto ao aprendizado do 

tema. Em algumas das falas podemos perceber o nível de motivação alcançado devido à 

abordagem diferenciada do tema eletricidade. 
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Quadro 2 

Aluno(a) A 
“Eu me senti mais interessado por que eu nunca quis saber porque 

das coisas.” 

Aluno(a) B 
“Querer aprender, porque nos aprendeu sobre a eletricidade. A 

mexer com mias cuidado com as coisas que dão choque.” 

Aluno(a) C 
“mais interessado, porque tem coisas que nós sabia e nós aprendeu 

mais.” 

Aluno(a) E “Não fiquei mas entendei que e bom ter aula de eletricidade.” 

Quadro 2 – Respostas dos alunos sobre a motivação em querer aprender o conteúdo, depois de 

ministradas as aulas. 

 

  Apesar de nem todos os alunos terem desenvolvido um interesse sobre o conteúdo a 

ponto de motiva-lo a querer aprender mais sobre eletricidade, como visto na fala do “Aluno 

E”, nota-se que ainda sim ele pode compreender a importância do estudo sobre eletricidade 

para o individuo em si e em quanto integrante da sociedade. 

 

  Além do foco de despertar no aluno a motivação em querer aprender sobre ciência, 

outro ponto importante foi atentado durante as ministrações das aulas; criar um ambiente em 

que o aluno pudesse desenvolver a capacidade em compreender os perigos envolvidos na 

utilização da eletricidade e através desse conhecimento poder distinguir ambiente que lhe 

causem risco à integridade.  

 

  Para que esse objetivo fosse alcançado foi pensado para as aulas o uso de aparelhos e 

objetos de uso domestico a qual pudesse ser contextualizado os possíveis conteúdos 

relacionados aquele tema, abordando ainda os riscos que aluno estaria submetido na ausência 

do conhecimento a qual estaria sendo adquirido em sala. Com o intuito de analisar se este 

objetivo ou parte dele foi alcançado, foi perguntada em uma das questões escritas, aplicado ao 

final do projeto, qual a importância do conhecimento que o aluno possa ter adquirido em sala 

para a vida dele.  

 

Quadro 3 

Aluno(a) A “Sabe mais sobre a eletricidade. Ferro é condutor, plástico madeira não é.” 

Aluno(a) D 
“Para mós tomarmos cuidado com a eletricidade para nos não tomarmos 

choque ou descarga elétrica” 

Aluno(a) E 
“Eu aprendi que eletricidade e perigosa pois você pega no plastico não levar 

joque mas no metal você leva joque” 

Aluno(a) G “não mexer com eletricidade fora do alcanse de adultos” 

Quadro 3 - Resposta dos alunos sobre qual a importância do conhecimento obtido nas aulas para sua vida. 
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  Apesar da possibilidade de todos saberem por experiência própria ou por outro motivo 

qualquer que certos tipos de materiais são capazes de “dar choque” e outros não, antes mesmo 

do desenvolvimento da pesquisa, vale salientar a importância também de se conhecer o 

porquê de um material se comportar como condutor e outros como isolante no aspecto 

cientifico. Dessa forma, podemos supor que por meio dos conhecimentos teóricos-científicos 

apresentados, esses alunos podem associá-los as suas vidas cotidianas de forma que, se um dia 

precisarem trocar uma lâmpada, saibam o porquê não se deve tocar na parte metálica e, sim na 

parte de vidro apenas. Ou então, durante uma reforma residencial, tomar a decisão, de forma 

consciente, entre o porquê comprar uma caixa de luz feita de plástico ao invés de uma 

metálica.  

  

  Não foram levados em conta para as aulas conceitos mais específicos sobre condução 

elétrica nos materiais utilizados, apenas o suficiente para que eles pudessem assimilar os 

conceitos básicos relacionados à eletricidade.  

 

  Mesmo não sendo apresentadas de forma escrita, falas dos alunos expressando o 

motivo e os perigos envolvidos na utilização de aparelhos e materiais que se utilizam da 

eletricidade, durante as aulas foi possível perceber certo domínio das relações cientificas dos 

temas com os problemas levantados durante as aulas.  

 

Quadro 4 

Aluno(a) A  “Sem a eletricidade não haveria wi-fi, blutuff, célula, computador etc.” 

Aluno(a) B 
“A gente tem que ter cuidado com as coisas que dão choque, para evitar 

mortes na sociedade e etc...” 

Aluno(a) E 
“Como colocar a lâmpada bocal que o cobre da joque ligado e o plástico 

não da joque” 

Aluno(a) G “Não mexer em fios descascados a não ser q esteja isolado” 

Quadro 4 – Respostas dos alunos sobre a relação do conteúdo eletricidade com a tecnologia e sociedade. 
 

  Quando foi pedido para que fizessem relação do tema eletricidade visto durante as 

aulas com a sociedade e a tecnologia, os alunos sentiram muita dificuldade de expressar de 

forma escrita essa contextualização. Foi necessário refazer de forma mais acessível à faixa 

etária e nível acadêmico dos alunos a pergunta para que eles pudessem tentar dizer de maneira 

ainda muito superficial parte do conhecimento adquirido sobre as relações ciência tecnologia 

e sociedade. 

 

  Na maioria das respostas, ficou claro que os exemplos lembrados com mais frequência 

dentro das amostras foram aqueles a qual o aluno pode ter experiência prática, como por 

exemplo, a lâmpada e o bocal. O aluno que melhor aproximou o conteúdo com tecnologia e 
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sociedade, como visto no Quadro 4, foi o Aluno B que descreveu sua preocupação no âmbito 

social  sobre o conteúdo que foi desenvolvido. 

   

As outras respostas não foram apresentadas no quadro, pois se aproximaram muito da 

resposta do Aluno E. 

   

 

CONCLUSÃO 

 

  Em uma visão mais geral, após terem sido analisados os dados levantados pelos 

questionamentos escritos e pelos dados comportamentais dos participantes notou-se uma 

confirmação das tendências abordadas nos trabalhos embasados pelos diversos conceituadores 

aqui citados. Bazzo 2009, em uma de suas obras, relata que somente com a reformulação das 

metodologias do ensino de ciências e suas tecnologias a possiblidade de uma gestão publica 

eficiente pautada nos benefícios advindos desse conhecimento se fará verdadeiramente 

possível. 

  

 Poder compreender um ambiente de possível risco à saúde e à vida com a ajuda do 

conhecimento adquirido pelo ensino de ciências e ainda utiliza-los para evitar qualquer que 

seja a ameaça, possivelmente faz com que o aluno tome gosto pelo aprender de modo que em 

algum momento aquele conhecimento se fez útil em um momento posterior.   

 

 Devido às percepções dos alunos quanto ao modelo com que as aulas foram 

apresentadas, notou-se uma carência em metodologias diferenciadas das tradicionais a qual 

eles estão submetidos diariamente nas aulas do ensino regular. Tanto o gosto quanto a 

motivação em querer aprender, é um desafio não só do aluno mas também do docente, que 

pode despertar ou não esse interesse de acordo com seu modelo de aula e interação com seus 

alunos. 

 

  Assim como considera Reis (2001), que justifica a necessidade de um ensino voltado 

às relações CTS devido aos avanços tecnológicos e ritmo acelerado de vida dos últimos 

tempos acredita-se após as observações dos debates levantados em sala e aos interesses 

expressados pelos alunos sobre novas tecnologias, a real necessidade de se reformular as 

abordagens dos conteúdos vistos em sala de modo que o conhecimento seja útil em sua vida, 

uma vez que se admite que os objetivos da escola seja formar um cidadão mais digno melhor 

preparado paras adversidade visando à sobrevivência e o desenvolvimento da sua identidade, 

(ARANTES, 2005). 
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ANEXOS 

 

 

Questionamentos utilizados para levantamento de dados: 

 

 

1) O que você achou das aulas? Justifique. 

 

 

2) Você percebeu alguma diferença dessas aulas em relação as que você tem 

normalmente na escola? Quais diferenças? 

 

 

3) Da forma em  que as aulas foram abordadas você se sentiu mais interessado ou menos 

interessado em querer  aprender o conteúdo sobre eletricidade? Por quê? 

 

 

 

4) Qual a importância do conhecimento obtido nestas aulas para sua vida? Cite o que 

você aprendeu? 

 

 

5) Relacione o que você entendeu sobre eletricidade com a tecnologia e a sociedade. 

 


