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RESUMO

O ensino de Física enfrenta vários desafios nas salas de aula do ensino
médio, desde a falta de interesse dos discentes com a disciplina até as
suas resistências para se apropriarem do saber científico, visto que muitos
trazem concepções construídas nas vivências pessoais e que muitas delas
estão pautadas no senso comum que, muitas vezes, diverge das luzes da
ciência. Sendo assim, se faz necessário identificar tais concepções, para
que o professor de Física possa planejar metodologias para que o ensino
da disciplina seja ministrado de forma significativa e assim os estudantes
possam superar estas ideias equivocadas sobre os conceitos desta área
da ciência. O presente trabalho busca analisar as concepções alternativas,
sobre Óptica, dos estudantes do segundo ano do ensino médio, de uma
escola na cidade de Cajazeiras na Paraíba. Os bolsistas da Residência
Pedagógica elaboraram um questionário através do Google Formulários
com questões relacionadas à área citada, trazendo situações do cotidiano
e questionando os estudantes sobre a explicação destes fenômenos,
quarenta discentes responderam ao instrumento de coleta de dados, que
foi aplicado durante uma aula de Física. Ao analisarmos os resultados
podemos perceber as concepções sobre os fenômenos ópticos fortemente
pautadas no senso comum, instigando a uma reflexão sobre quais as
metodologias e abordagens o professor de Física deve utilizar nesse
desafio que é o aproveitamento daquilo que eles trazem de suas
vivências pessoais, fazendo assim com que os discentes possam construir
o conhecimento pautados no saber cientifico.    
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