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APRESENTAÇÃO 

Estas Atas são do V Encontro Estadual de Ensino de Física-RS realizado em Porto Alegre, 
de 17 a 19 de outubro de 2013, organizado pelo Programa de Pós-graduação em Ensino de Física e 
pelo Grupo de Ensino de Física do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. 

 O Grupo de Ensino de Física é um dos mais antigos e ativos da América Latina. O Programa 
de Pós-graduação em Ensino de Física é também pioneiro e exemplar. Começou em 2002 com o 
Mestrado Profissional e hoje oferece também o Mestrado Acadêmico e o Doutorado em Ensino de 
Física. O currículo do Mestrado Profissional serviu de modelo para o MNPEF – Mestrado Nacional 
Profissional em Ensino de Física, um mestrado em rede proposto e coordenado pela Sociedade 
Brasileira de Física, no qual participam mais de vinte universidades em todo o país. 

 Os Encontros Estaduais de Ensino de Física, hoje em sua quinta edição, começaram 
timidamente em 2005. Tínhamos dúvidas sobre se teria sentido fazer um encontro estadual já que a 
tradição era participar do Simpósio Nacional de Ensino de Física – SNEF, organizado com muito 
êxito pela Sociedade Brasileira de Física. Mas hoje nos sentimos realizados, pois o EEEFis-RS já é 
também uma tradição, com mais de duzentos participantes, inclusive de outros estados. 

 É um evento de ensino de Física, privilegiando ações de sala de aula, o uso de estratégias 
didáticas e tecnologias que contribuam para a melhoria desse ensino. As dificuldades enfrentadas 
pelos professores são muitas. Além de más condições de  trabalho, e de salários, os docentes têm 
que enfrentar a cultura do ensino para a testagem hoje predominante na escola. 

 Este quinto encontro contou com a participação, como conferencistas, dos Professores 
Doutores Manoel Roberto Robilotta, da USP, Marcia Cristina Barbosa, da UFRGS, Daniela Borges 
Pavani, também da UFRGS, e Vitor Duarte Teodoro, da Universidade de Nova Lisboa. 

 Além das conferências, foram oferecidos 14 minicursos abordando conteúdos de 
Astronomia, Mecânica Quântica, Física de Partículas, Eletromagnetismo, Relatividade, 
Termodinâmica, Nanociência e Nanotecnologia, estratégias didáticas como Unidades de Ensino 
Potencialmente Significativas, Peer Instruction, Just-in-Time Teaching, uso da Placa Arduino, uso 
de Smartphones e Tablets, Atividades Experimentais, Atividades Computacionais. Enfim, uma 
grande variedade de assuntos todos voltados diretamente para a sala de aulas de Física. 

 No que se refere a apresentações, foram 20 no formato oral (30min) e 60 como pôsteres, 
sempre enfatizando o ensino de Física. Estas apresentações constituem o núcleo destas Atas do V 
EEEFis-RS. 

 É animador que nesta época em que o ensino da Física está em crise – devido ao reduzido 
número de aulas, à desatualização do currículo do Ensino Médio e à pressão para que o foco da 
escola seja a preparação para a testagem – haja tanto interesse por um encontro estadual e tantos 
bons trabalhos compartilhados. Uma esperança e um estímulo para que nós, professores de Física, 
continuemos lutando por um melhor ensino de Física, sem abandonar a Física. 

 

Porto Alegre, 19 de outubro de 2013. 
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A MASSA DO NEWTON E A MASSA DO HIGGS 
 

Na concepção newtoniana, a massa é uma propriedade da matéria, associada à inércia e gravidade. 
Com a relatividade, essas duas características passam a estar associadas à energia e a massa adquire 
um novo significado. Na concepção de Higgs, as massas das partículas elementares são atribuídas  a 
interacões com bósons existentes no vácuo. A massa do próton, entretanto é devida a um outro 
mecanismo. Na palestra, discutimos como o conceito de massa vai mudando nesses vários 
contextos. 
 

Prof. Dr. Manoel Roberto Robilotta  
Bacharel em Física (1969, USP), Mestre em Ciências (1973, USP), Doutor em Física, (1979, 
University of London, Inglaterra). Professor Assistente no Instituto de Física, USP (1974-1979). 
Professor Associado no Instituto de Física da USP, 1993.Atualmente é professor titular do 
Departamento de Física da USP.  É  pesquisador em Física Teórica, especialmente em Física 
Nuclear e hadrônica, física de energias intermediárias, simetrias e interações nucleares. Colabora 
em projetos de pesquisa em Ensino de Física: participa na elaboração de trabalhos, materiais de 
divulgação didática, ministra palestras, seminários e colóquios de divulgação científica com temas 
como Forças Nucleares, Ciência Hoje, Eletrostática, Eletromagnetismo e Relatividade, Forças 
Nucleares, Matemática e Ensino de Física, Estruturas Conceituais em Ensino de Física, Construção 
e realidade no Ensino de Física. 
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ÁGUA, UM LÍQUIDO COMPLEXO 
 
A água está presente em nosso dia a dia. Compõe cerca de 2/3 do planeta e 70% do nosso corpo. 
Embora corriqueira a água não é um líquido comum, apresentando 67 comportamentos anômalos, 
não presentes em outros líquidos. Neste seminário iremos mostrar que as anomalias da água são 
correlacionadas entre si, indicando que a água é um material complexo. A complexidade da água 
serve igualmente para explicar a vida e a sustentabilidade de nosso planeta. 
 

Profa. Dra. Marcia Cristina Bernardes Barbosa 
Bacharel em Física (1981, UFRGS), Mestre em Física (1984, UFRGS) e Doutora em Física (1988, 
UFRGS).  Atualmente é professora titular do Departamento de Física da UFRGS. É pesquisadora 
em Física Teórica da Matéria Condensada. Ganhou a medalha Nicholson dada pela American 
Physical Society em 2009, por sua atuação em questões de gênero e o  Prêmio L’Oréal e Unesco de 
Mulheres nas Ciências Física em 2013, por seus trabalhos em anomalias dinâmicas da água. É 
atualmente vice-presidente da International Union of Pure and Applied Physics, Diretora do 
Instituto de Física da UFRGS, membro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e 
conselheira da International American  Physical Society. 
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EDUCAÇÃO EM ASTRONOMIA EM ESPAÇOS FORMAIS E NÃO FORMAIS: 
DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

 
A Astronomia, por seu caráter inerentemente transdisciplinar, dialoga com as demais áreas do 
conhecimento podendo fazer-se presente ao longo de toda a Educação Básica. Do ponto de vista 
pedagógico pode ser utilizada como uma ferramenta de apoio a uma prática didática que busque 
proporcionar aos educandos uma visão menos fragmentada do conhecimento e das relações entre as 
diferentes disciplinas (Química, Física, Matemática, História, Biologia, Geografia, Educação 
Artística, Filosofia....).  Enquanto ciência que estuda a natureza e promove o desenvolvimento 
tecnológico a Astronomia pode auxiliar na compreensão do indivíduo, do mundo e de suas 
transformações, fomentando uma educação científica desde as séries/ciclos iniciais. Na palestra 
discutiremos os desafios e as possibilidades de desenvolvermos tais abordagens articulando espaços 
formais e não formais de educação. 

 
Profa. Dra. Daniela Borges Pavani 

Bacharel em Física (1998, UFRGS), Mestre em Física (2001, UFRGS), e Doutora em Ciências 
(2005, UFRGS). Realizou estágios de pós-doutorado junto aos Instituto de Astronomia, Geofísica e 
Ciências Atmosféricas - IAG/USP (2005 até 2007) e Instituto de Física da UFRGS 
(2007/2009/2010). Atualmente, é professora adjunta do Departamento de Astronomia da UFRGS. É 
pesquisadora em Astronomia e Astrofísica na área de Evolução de Aglomerados Abertos de 
Estrelas, principalmente, nos seguintes temas: fotometria, espectroscopia, abundâncias químicas, 
evolução estelar, algoritmos, simulações e métodos estatísticos aplicados à análise de dados e 
diagramas cor-magnitude. Na área de ensino sua pesquisa está relacionada ao estudo da 
transposição didática dos conceitos de Astronomia para a Educação Básica. 
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COMO INTEGRAR MODELAGEM COMPUTACIONAL,  EXPERIMENTAÇÃO E 
SIMULAÇÃO: ALGUMAS REFLEXÕES TEÓRICAS E SUGESTÕES PRÁTICAS 

PARA PROFESSORES 
 
Apesar de todas as dificuldades logísticas na sala de aula (acessibilidade a computadores, 
projetores, sensores, equipamento experimental, etc.), os computadores (bem como “tablets”, 
calculadoras avançadas, etc.) têm vindo a ser cada vez mais utilizados para ensinar Física e outras 
ciências. No entanto, alguns professores (a maioria?) apenas utiliza software de apresentações 
electrónicas e, mais raramente, simulações pré-construídas, disponíveis na Internet. Mas há outras 
formas de utilizar computadores em sala de aula, principalmente quando se dispõe apenas de um 
único computador e de um projetor. Nesta palestra, mostra-se como é possível criar ambientes de 
“inquiry” com recursos limitados, combinando modelagem e simulação computacional (i.e., 
construindo e explorando modelos matemáticos em computador) com experimentação e medição 
apoiada por computadores utilizando sensores, fotos e vídeos. 
 

Prof. Dr. Vitor Duarte Teodoro 
Licenciado em Física (1978, Universidade de Lisboa) e Doutor em Ciências da Educação (2003, 
Universidade Nova de Lisboa). Atualmente é professor auxiliar com nomeação definitiva da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia, da Universidade Nova de Lisboa, Portugal. É autor de mais de 
dezenas de softwares educativos para o ensino de Ciências e Matemática. É o criador do aplicativo 
Modellus amplamente utilizado no cenário internacional, inclusive como parte de currículos em 
diversos países, como por exemplo o Reino Unido (Advancing Physics, Institute of Physics), no 
ensino secundário e no ensino universitário.Tem mais de 20 manuais escolares publicados, a 
maioria em coautoria. Tem colaborado com o Ministério da Educação de Portugal no 
desenvolvimento de programas, na formação de professores e na avaliação. Participa em diversos 
projetos europeus de investigação e desenvolvimento e é membro de redes internacionais voltadas 
para o aprendizado de Ciências. 
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A INSERÇÃO DE TÓPICOS DE FÍSICA MÉDICA NO ENSINO MÉDIO REGULAR– 
UMA POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO CURRÍCULO ESCOLAR 
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Cláudia Peron [cperon2010@bol.com.br] 
Colégio Estadual Landell de Moura. 

95700-00, Bento Gonçalves, RS – Brasil. 
 

Resumo 
 

O presente estudo refere-se a uma atividade envolvendo o ensino de tópicos de física médica a 
estudantes do ensino médio. A física é uma disciplina curricular considerada pelos estudantes de 
média importância para a vida social e profissional deles, conforme observado em diálogos e 
questionários realizados ao longo da atuação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência no Colégio Estadual em que foi realizada a atividade descrita neste trabalho. As 
interações, questionamentos e pesquisas de dados levantadas com professores, alunos e direção 
apontaram ainda que a física é uma das disciplinas em que há maior índice de reprovação e 
possivelmente é um elemento que contribui para o significativo número de abandono escolar; 
acreditamos que esta não seja uma situação particular e sim a realidade de muitas escolas 
brasileiras. Supostamente o desinteresse de boa parte dos estudantes pela física está relacionado 
com a dificuldade de relacionar os conteúdos estudados em sala de aula com a realidade vivenciada 
pelos alunos. Partindo deste pressuposto foi realizada uma análise dos planos de estudo e de 
currículo de física na escola, com o objetivo de organizar uma proposta diferenciada e que suprisse 
de algum modo a inexistência de tópicos sobre física médica ao longo do ensino médio. A escolha 
do tema justifica-se pela importância e utilização que o mesmo tem ao longo da vida de 
praticamente todos os indivíduos. Baseando-se nestes argumentos aconteceu o planejamento, a 
realização e posteriormente a avaliação da atividade. 
 
Palavras-chave: física médica; atividade diferenciada; currículo de ensino de física; ensino-
aprendizagem da física; ensino-médio. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A física é uma disciplina curricular considerada pelos estudantes de média importância para 
a vida social e profissional deles, conforme observado em diálogos e questionários realizados ao 
longo da atuação dos bolsistas licenciandos em física e da professora supervisora junto ao Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul- Câmpus Bento Gonçalves no Colégio Estadual Landell de 
Moura.  

Apesar de vários estudos já terem sido realizados que comprovam e justificam a importância 
do ensino de física durante a formação básica, facilmente percebemos o desinteresse e aversão dos 
estudantes a está ciência Uma das justificativas citadas por estudantes e que nos motivou a fazer 
este estudo é de que eles não notam aplicação direta dos conceitos e fenômenos estudados em sala 
de aula com a vida que os mesmos têm fora do ambiente escolar. O trecho abaixo retirado dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, p.48) destaca essa realidade. 

 
O ensino de física tem-se realizado frequentemente mediante a apresentação 
de conceitos, leis e fórmulas, de forma desarticulada, distanciados do mundo 
vivido pelos alunos e professores e não só, mas também por isso, vazios de 
significativo. Privilegia a teoria e a abstração, desde o primeiro momento, 
em detrimento de um desenvolvimento gradual de uma abstração que, pelo 
menos, parta da pratica e de exemplos concretos. Enfatiza a utilização de 
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fórmulas, em situações artificiais, desvinculando a linguagem matemática 
que essas fórmulas representam de seu significado físico efetivo. Insiste na 
solução de exercícios repetitivos, pretendendo que o aprendizado ocorra 
pela automatização ou memorização e não pela construção do conhecimento 
através das competências adquiridas. Apresenta o conhecimento como o 
produto acabado, fruto de genialidade de mentes como a de Galileu, Newton 
ou Einstein, contribuindo para que os alunos concluam que não resta mais 
nenhum problema significativo a resolver. Além disso, envolve uma lista de 
conteúdos demasiadamente extensa que impede o aprofundamento 
necessário e a instauração de um dialogo construtivo. 

 
Verificamos dentro da realidade estudada que a disciplina de física é, por diversas vezes 

trabalhada sem uma ligação com o cotidiano do estudante, o que dificulta a compreensão e 
participação ativa do jovem na sociedade em que vive, seja durante o período escolar ou após a 
conclusão do Ensino Médio. As Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (Ensino Médio) para a disciplina de física trazem uma série de sugestões e 
estratégias que podem servir de guia aos professores. Desta forma, possibilitam que os professores 
tenham claros os objetivos dos conteúdos a serem trabalhados em sala de aula, bem como a 
fundamental importância do seu trabalho como instigador da busca do conhecimento, visando a 
formação de um cidadão contemporâneo, atuante e solidário, cuja formação seja sólida e baseada 
em conceitos adequados. 

A escola deseja colaborar na formação de um cidadão crítico, participativo, com princípios 
éticos, sociais e culturais. Sob esta visão, a escola oportuniza a compreensão da multiculturalidade, 
o reconhecimento da independência com o meio ambiente, a convivência com o outro e o 
autoconhecimento. Segundo Moraes (2000, p.211), 

 
[...] significa oferecimento de uma educação voltada para a formação 
integral do indivíduo, para o desenvolvimento da sua inteligência, do seu 
pensamento, da sua consciência e do seu espírito, capacitando-o para viver 
numa sociedade pluralista em permanente processo de transformação. Isso 
implica, além das dimensões cognitiva e instrumental, o trabalho também, 
da intuição, da criatividade, da responsabilidade social, juntamente com os 
componentes éticos, afetivos, físicos e espirituais. Para tanto, a educação 
deverá oferecer instrumentos e condições que ajudem o aluno aprender a 
aprender, a aprender a pensar, a conviver e a amar. 
 

As Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(Ensino Médio) para a disciplina de física evidenciam também a necessidade do estudo abrangente 
e complementar levando em consideração as diversas áreas do conhecimento. O documento 
apresenta alguns vínculos que a física tem com outras ciências, expondo competências relacionadas 
principalmente com a investigação e compreensão dos fenômenos físicos, há outras que dizem 
respeito à utilização da linguagem física e de sua comunicação, ou, que tenham a ver com sua 
contextualização histórica e social.  

Em um dos tópicos do documento, referente à contextualização sociocultural, é apresentada 
a competência geral “Ciência e Tecnologia na Atualidade” que objetiva reconhecer e avaliar o 
desenvolvimento tecnológico atual, suas relações com as ciências, seu papel na vida humana, sua 
presença no mundo cotidiano e seus impactos na vida social. O texto exemplifica e sugere 
possibilidades dentro deste tópico, como por exemplo: acompanhar o desenvolvimento tecnológico 
contemporâneo, tomando contato com os avanços das novas tecnologias na medicina, através de 
tomografias ou diferentes formas de diagnóstico. Dessa maneira reconheceu-se que a aplicação da 
física na medicina é um aspecto relevante que condiz com o objetivo desta competência, 
justificamos assim a escolha do tema a ser trabalhado com os estudantes. 
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PLANEJAMENTO E EXECUSSÃO DA ATIVIDADE PROPOSTA  
 

Conforme citado anteriormente a atividade referente a inserção de tópicos de física médica 
no ensino médio regular aconteceu em três momentos distintos: planejamento, execução e avaliação 
da proposta. 

De acordo com Vasconcellos (2006) o planejamento envolve uma elaboração, e esta 
elaboração se dá como referência as três dimensões da ação humana consciente: realidade, 
finalidade e mediação. 

O planejamento envolveu o grupo de bolsistas licenciandos em física, a professora 
supervisora do subprojeto (docente que atua diretamente com os estudantes na sala de aula) e 
professor coordenador do subprojeto PIBID- Física.  

Assim que definido como física médica o tema geral a ser incluído no plano de conteúdos do 
terceiro ano do ensino médio, o grupo preocupou-se em selecionar os tópicos que tem maior 
envolvimento e/ou relação com a realidade dos estudantes. O levantamento apontou para dez 
questões principais de estudo, que são: Pressão arterial; Eletrocardiograma; Raios-X; Tomografia 
computadorizada; Ressonância magnética; Ultrassom; Radiação Solar; Quimioterapia e 
radioterapia; Iodo radioativo; Acidentes nucleares.  

Definidos os conteúdos, o grupo passou a selecionar textos e materiais relacionados a física 
médica. A pesquisa e a elaboração das aulas exigiram muitas leituras e discussões dos temas, 
porque apesar dos bolsistas estarem frequentando as aulas do curso de licenciatura em física, não há 
nenhum componente curricular que aborde especificamente os assuntos escolhidos. Buscamos 
estudar amplamente cada assunto, exame ou situação, trazendo elementos que relacionassem 
conceitos já conhecidos pelos estudantes ao longo da sua formação escolar com alguns conceitos 
novos e com situações comuns a eles ou a seus familiares e conhecidos. Gomes (2008, p. 57) 
explica que: 

 
Ausubel propõe que a rede de conhecimento se construa através da 
associação da nova informação, a qual está sendo vista pela primeira vez, a 
conhecimentos já aprendidos e vivenciados, isto é, a nova informação deve 
ser incluída em um cabedal de conhecimentos prévios. Após essa relação, 
consolidada pela agregação aos “subsunçores”, cria-se um novo e/ou mais 
abrangente conceito. Ao se somar, nesse processo, a experimentação ao 
estímulo e interação com o aprendiz, tem-se maior chance de obtenção de 
uma aprendizagem realmente significativa. Neste ponto, vale ressaltar que o 
equilíbrio cognitivo é certamente um estado dinâmico, sendo capaz de 
construir e manter a ordem funcional e estrutural do sistema num eterno 
processo de construção-desconstrução-reconstrução. 

 
Segundo Villani (1984), “a mente do aluno é como um átomo, com um núcleo de ideias 

centrais e uma série de ideias mais ou menos marginais”. A aprendizagem se dá quando as novas 
ideias conseguem interagir com as já existentes. O ensino deve facilitar este processo fornecendo 
conteúdos adequados e sugerindo atividades estimuladoras e questionadoras, propondo avaliações 
que propiciem e revelem a síntese operada. 

Almejando tornar a aprendizagem significativa, o grupo elaborou um material que tratava 
dos assuntos anteriormente citados relacionados à física médica. O material foi produzido com base 
em leituras de materiais diversos e deveria necessariamente atingir três pontos: contextualização 
histórica em que ocorreram os estudos e aperfeiçoamentos; princípios de funcionamento e ação dos 
mecanismos (físicos, químicos e biológicos); relações e impactos atuais do uso dessas tecnologias. 

O momento de desenvolvimento da proposta com os estudantes aconteceu no mês de junho 
de 2013 e contou com o envolvimento de aproximadamente trinta alunos do terceiro ano do ensino 
médio regular. A interação dos estudantes com o tema se deu de maneira expositiva e dialógica, 
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mediada pelos bolsistas e professora supervisora do subprojeto na escola. Havendo abertura para 
questionamentos ao longo das apresentações, o que possibilitou intercâmbios de ideias e discussões 
pertinentes com ênfase em questões do dia-a-dia dos estudantes, principalmente questões de saúde 
em que há a necessidade de tratamento ou diagnóstico que envolva conhecimentos de física médica. 
De acordo com Libâneo (1994, p.78), ensinar, 

 
Compreende ações conjuntas do professor e dos alunos pelas quais são 
estimulados a assimilar, consciente e ativamente, os conteúdos e os 
métodos, de assimilá-los, com suas forças intelectuais próprias, bem aplicá-
los, de forma independente e criativa, nas várias situações escolares e na 
vida prática.  

 
Durante a exposição dos tópicos os estudantes demonstraram interesse pelo tema física 

médica, principalmente pelo fato de haver questionamentos e respeito as falas dos licenciandos 
bolsistas. A apresentação contou com o uso de várias ferramentas multimídias que podem ter 
contribuído para o sucesso da atividade, além disso o grupo  procurou utilizar exames clínicos de 
diagnóstico reais e discuti-los com os estudantes. 

Abaixo temos a imagem de um dos momentos em que uma das bolsistas interage com os 
estudantes, expondo a evolução de determinado equipamento ao longo das décadas que sucederam a 
invenção. 

 

 
Figura 1: Apresentação da evolução do exame denominado Eletrocardiograma aos estudantes 

 
A atividade teve duração de aproximadamente duas horas e trinta minutos, foram utilizadas 

diversas metodologias para a apresentação, houve momentos puramente expositivos e outros que 
possibilitaram melhor visualização dos conceitos através de ferramentas tecnológicas e 
pedagógicas. Sendo assim, não podemos afirmar que os resultados se deram pelo uso de uma 
determinada metodologia, e sim, pela interação de diversas metodologias de ensino e aprendizagem. 

De acordo com o relato dos estudantes que participaram da atividade: o assunto física 
médica desperta bastante interesse e curiosidade entre eles, porque evidencia a ligação que há entre 
os conceitos físicos estudados na escola com a vida cotidiana; ligações essas que muitas vezes não 
acontece na sala de aula. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O desenvolvimento da atividade descrita neste trabalho apresentou resultados positivos, 
tratando-se de uma proposta de sucesso para inserção de tópicos de física médica no ensino médio 
regular de uma escola em que o projeto PIBID- Física do IFRS atua. Diante disso, podemos fazer 
algumas considerações: 

Ø O plano de conteúdos e estudos não é algo permanente e imutável, e deve ser 
atualizado sempre que favorecer o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, aproximando os 
conteúdos da realidade em que os sujeitos estão inseridos, possibilitando que os indivíduos se 
tornem capazes de interagir e compreender situações diversas em que a física se faz presente. 

Ø É importante que aconteça a interação entre as diversas formas do conhecimento 
(empírico e cientifico) nas aulas de física. 

Ø Utilizar recursos tecnológicos atuais pode despertar maior interesse e envolvimento 
dos estudantes com os conceitos, contribuindo para a construção do conhecimento. 

Não é possível afirmar que a proposta apresentada neste trabalho é uma saída para a 
melhoria da educação, muitos são os desafios que professores e alunos enfrentam diariamente na 
sala de aula. Mas, foi uma proposta que obteve bons resultados na realidade em que foi 
desenvolvida. 
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Resumo 
 
Os documentos oficiais que regem a educação brasileira, como os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN) e a Matriz de Referência do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), 
sugerem a abordagem de conceitos de Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental, tais como 
noções de Astronomia. Entretanto, muitos cursos de formação inicial de professores para este nível 
de ensino dedicam-se a estudar e desenvolver ações com conceitos mais gerais e relacionados à 
Ciência de um modo geral. Neste trabalho apresentamos as sugestões de conceitos de Física, a 
serem desenvolvidos nos anos iniciais do Ensino Fundamental, de acordo com os documentos 
citados e realizamos uma reflexão sobre a formação inicial desses docentes, apresentando ainda, 
alguns dados referentes ao contexto, em um curso de Pedagogia de uma Universidade da região 
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. 
   
Palavras-chave: Anos iniciais; formação docente; ensino de Física. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental (EF) deve levar o aluno a 
desenvolver competências1 e habilidades2 referente aos conceitos de Química, Biologia e Física. 
Ainda, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), se faz necessário: “Mostrar a Ciência 
como um conhecimento que colabora para a compreensão do mundo e suas transformações, para 
reconhecer o homem como parte do universo e como indivíduo [...]” (Brasil, 1997, p. 21). Dessa 
forma, alguns documentos como a Matriz de Referência do Sistema de Avaliação da Educação 
Básica (SAEB) e os PCN, indicam a necessidade do desenvolvimento de conceitos de Física, nas 
aulas de Ciências dos anos iniciais do EF. 

A abordagem de conceitos dessa área está relacionada à formação inicial dos professores 
dessa etapa do ensino. Segundo pesquisa realizada no segundo semestre do ano de 2012, com 
acadêmicos de um curso de Pedagogia, estes, não se sentem preparados para desenvolver aulas de 
Ciências com enfoque nos conceitos de Química e de Física porque durante a graduação pouco 
estudaram sobre esses conceitos. Outro destaque da pesquisa é que disciplinas como Metodologia 
de Ciências, presente na grade curricular do curso de Pedagogia, dava ênfase aos conceitos da 
Biologia, em virtude de exigências passadas para se lecionar Ciências na Educação Básica, que será 
apresentada nesse trabalho. 

Diante disso, o intuito desse trabalho é apresentar os conceitos de Física sugeridos para 
serem abordados nos anos iniciais do EF pelos PCN e pela Matriz de Referência do SAEB, bem 
como, apresentar uma análise acerca do tema e a formação inicial, juntamente com os dados de uma 
pesquisa realizada com futuros professores desse nível de ensino, acadêmicos de um curso de 

                                                
1 “Uma competência permite mobilizar conhecimentos a fim de se enfrentar uma determinada situação.” (Garcia, 2013, 
p. 5) 
2 “Em geral, as habilidades são consideradas como algo menos amplo do que as competências. Assim, a competência 
estaria constituída por várias habilidades.” (Garcia, 2013, p. 6) 
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Pedagogia. Dessa forma, pretende-se contribuir com a discussão da inserção de conceitos de Física 
nesse nível de ensino e conduzir professores e pesquisadores a uma reflexão sobre o tema. 

 
O ENSINO DE CIÊNCIAS NOS ANOS INICIAIS DO EF E OS CONCEITOS DE FÍSICA 

 
Nos anos iniciais do EF, para as aulas de Ciências Naturais, de acordo com os PCN: “A 

grande variedade de conteúdos teóricos das disciplinas científicas, como a Astronomia, a Biologia, 
a Física, as Geociências e a Química, assim como os conhecimentos tecnológicos, deve ser 
considerada pelo professor em seu planejamento.” (Brasil, 1997, 32). Dessa forma, percebe-se que 
há nos documentos educacionais, um incentivo ao desenvolvimento de conceitos de Física, bem 
como as demais áreas das Ciências da Natureza. Estando entre estes documentos, a Matriz de 
Referência para o SAEB. 
            O Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica (SAEB) foi criado com o intuito de 
“[...] fornecer elementos para apoiar a formulação, a reformulação e o monitoramento das políticas 
voltadas para a melhoria da qualidade da educação no Brasil.” (Brasil, 1998, p. 7). Constam em sua 
matriz curricular de referência, nos descritores da 4ª série (5º ano), conceitos referentes à Tempo e 
Universo, onde é indicado que sejam abordadas noções de Astronomia, conforme descrito na tabela 
01: 
  
Tabela 01 – Conceitos da Matriz de Referência para o SAEB 

Tempo e Universo – Noções de Astronomia: 
a) Sistema Solar; 
b) Origem, forma e tamanho da Terra; 
 c)   Movimentos da Terra, tempo, ano, calendário e estações do ano; 
 d)  O céu, fases da Lua, eclipses do Sol e da Lua; 
 e)   Estrelas e galáxias, telescópios, satélites de observação e sondas; 

             f) Gravitação 
Fonte: Matriz de Referência para o SAEB 

   
A Astronomia, por se tratar de um tema atrativo e por envolver diversas áreas do 

conhecimento, desperta o interesse pela ciência em jovens e adultos. Nesse sentido, o tema 
Astronomia merece ter destaque na escolha dos conteúdos conceituais elencados no currículo dos 
anos iniciais do EF. 

Nos PCN de Ciências Naturais da 1ª à 4ª série (1º ao 5º ano) do EF, também constam 
sugestões de conceitos referentes à Física a serem desenvolvidos nessa etapa da Educação Básica. O 
material está organizado em duas partes: 1º Ciclo (1ª e 2ª série) e 2º Ciclo (3ª e 4ª série). Em cada 
ciclo, são apresentados blocos temáticos, que englobam conceitos de todas as disciplinas das 
Ciências da Natureza. 

No 1º ciclo, são apresentados os seguintes blocos temáticos: ambiente, ser humano e saúde e 
recursos tecnológicos. Já no 2º ciclo, constam os mesmos blocos temáticos, porém o bloco “recurso 
tecnológico” está subdividido em: água, lixo, solo e saneamento básico; captação e armazenamento 
da água; destino das águas servidas; coleta e tratamento de lixo; solo e atividades humanas; 
poluição; diversidade dos equipamentos (Brasil, 1997). Nesse documento, percebe-se uma 
abordagem mais ampla dos conceitos de Física, podendo-se dizer, que o material indica o 
desenvolvimento de todos os ramos de Física ao longo dos blocos temáticos. 

Com essa análise, verifica-se o incentivo ao desenvolvimento dos conceitos de Física nos 
anos iniciais do EF, nas aulas que contemplem a área das Ciências Naturais. Porém, verifica-se que 
tanto a formação inicial dos professores como os materiais didáticos, produzidos para esse nível de 
ensino, dá ênfase a conceitos da Biologia e pouco ou nenhum tratamento as demais áreas das 
Ciências. Assim, apesar da sugestão dos documentos educacionais em desenvolver conceitos de 
Física, na prática de sala de aula dessa etapa do ensino, ainda não é vemos sua abordagem efetiva, o 
que impede o desenvolvimento de determinadas competências e habilidades dos acadêmicos. 
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FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES DE CIÊNCIAS E DE PEDAGOGIA 
 

Para lecionar Ciências, de acordo com Leite (2006), várias habilitações já foram 
estabelecidas, dentre elas: Ciências, Matemática, Física e Química, sendo a Licenciatura em 
Biologia, a formação mais exigida, de acordo com o quadro apresentado: 
 
Tabela 02- Esboço dos professores habilitados para lecionar Ciências no Ensino Fundamental 
ANO DISCIPLINA PROFESSORES HABILITADOS PARA 

LECIONAR CIÊNCIAS 
1946 Não menciona - Licenciado em ensino superior (não restringe o 

curso) 
- Professor de Ensino Superior 

1965 Iniciação às Ciências - Licenciado em Ciências 
- Licenciado em Física, Química e História 
Natural 

Ciências Físicas e Biológicas - Licenciado em Ciências Biológicas 
1976 Ciências - Licenciado em Ciências (duração curta ou 

plena) 
1985 Ciências (iniciação) - Licenciado em Ciências (curta ou plena) 

- Licenciado em Ciências (plena) com 
habilitação em Biologia, Física, Química e 
Matemática 

Ciências Físicas e Biológicas - Licenciado em Ciências Biológicas 
1989 Ciências Físicas e Biológicas - Licenciado em Ciências (curta ou plena) 

- Licenciado em Ciências (plena) com 
habilitação em Biologia, Física, Química e 
Matemática 
- Licenciado em Ciências Biológicas 
- Licenciado em História Natural 

1996 Ciências - Licenciatura Plena. 
- Prática de ensino de Ciências (300h) 

Fonte: RANGEL, ROMANELLI apud LEITE, 2006 
 
A atual legislação, não institui uma formação específica para docência de Ciências no EF. 

Os autores Magalhães e Oliveira (2005) mencionam ainda, que a ausência dessa especificidade gera 
entre outros fatores, problemas relacionados à qualidade do ensino nessa área.  

Professores com habilitação em Pedagogia lecionam na Educação Infantil e nos anos iniciais 
do EF. Em suas aulas devem levar seus acadêmicos a desenvolver competências e habilidades de 
diferentes áreas como: Português, Matemática, História, Geografia, Ciências. Porém, percebe-se na 
análise das matrizes curriculares de diferentes cursos de graduação em Pedagogia, que não há um 
componente curricular que dedique seus estudos aos conceitos relacionados à Física e à Química. 
Dentre os estudos da Ciência desenvolvem-se apenas os conceitos da Biologia, o que talvez se 
justifique pelo histórico da formação de professores de Ciências em nosso país. 

Magalhães e Oliveira (2005, p. 03), apresentam considerações importantes com relação a 
formação e a obtenção de melhores resultados no ensino de Ciências:  

 
[...] a melhoria da qualidade do ensino de Ciências do ensino fundamental 
está intrinsecamente ligada à discussão de formação de professores em favor 
de uma comprometida alfabetização cientifica, que efetivamente permita o 
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desenvolvimento de habilidades e competências para o desenvolvimento da 
cidadania.  
 

Assim, um olhar crítico deve ser lançado sobre as matrizes curriculares dos cursos que 
habilitam o trabalho com Ciências no EF, buscando proporcionar aos educadores uma formação 
inicial de qualidade, que vise construir conhecimento e oferecer subsídios metodológicos ao 
trabalho docente para o desenvolvimento das aulas dessa área do ensino.  

Em pesquisa realizada com uma turma de Pedagogia de uma Universidade da região 
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, que se deu por meio de oficinas e questionários, foi 
possível verificar a dificuldade que os participantes da pesquisa apresentavam com relação aos 
conceitos científicos abordados em atividades.  

 
ABORDAGEM DE CONCEITOS DE FÍSICA NA FORMAÇÃO INICIAL DOS 
PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO EF 

 
A pesquisa, que é base para este trabalho, foi realizada tendo como foco a formação inicial 

de professores dos anos iniciais do EF, com a finalidade de contribuir com esse processo, de 
extrema importância na carreira docente. Buscou-se intensificar a abordagem de conceitos da Física 
que são indicados para os anos iniciais do EF, já que esses profissionais deverão abordar tais 
conteúdos em seus planejamentos de Ciências e pouco ou nenhum tratamento voltado ao tema, é 
realizado no curso de Pedagogia. A abordagem se deu por meio de recursos das Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC), com o propósito de demonstrar metodologias adequadas para o 
trabalho com esse recurso didático e fomentar a discussão sobre a sua inclusão em sala de aula, já 
nos primeiros anos da Educação Básica. 

Realizou-se a pesquisa de forma qualitativa, tipo exploratória, a partir de um estudo de caso. 
Para isso, foram organizadas oficinas (disponíveis em 
<sites.google.com/site/oficinasciencias2011>), que explorassem a utilização das TIC para a 
abordagem dos conceitos de Física, em particular do tema “Tempo e Universo – Noções de 
Astronomia”. Posteriormente, verificou-se, por meio de questionários e observações, a posição dos 
participantes quanto a inclusão desses conceitos em suas aulas. 

As oficinas foram planejadas em Módulos Didáticos (MD), seguindo a metodologia de 
Delizoicov e Angotti (1991), denominada de Três Momentos Pedagógicos, que permite uma 
atuação dinâmica do professor no processo de ensino e é constituída de três distintas etapas: (1) 
problematização inicial, (2) organização do conhecimento e (3) aplicação do conhecimento (AC). 
Foram desenvolvidas um total de três MDs, destes, dois MDs ocorreram na modalidade presencial, 
totalizando oito horas e um MD, na modalidade semi-presencial, totalizando quatro horas. Os MDs 
foram disponibilizados aos participantes, através de um site elaborado com a ferramenta do Google 
Sites. A ferramenta foi selecionada por apresentar os seguintes aspectos: gratuidade; forma clara e 
objetiva de descrição de passos para sua elaboração; possibilidade da inserção de inúmeros 
recursos; grupo de discussão com a possibilidade de postagem de materiais, como documentos e 
não apenas postagem de opiniões; facilidade de edição de cada página criada. Para o acesso às 
orientações e materiais disponíveis nos módulos de cada oficina, os professores (acadêmicos do 
curso de Pedagogia) foram encaminhados ao Laboratório de Informática do curso de Ciências da 
Computação da instituição participante da pesquisa, que disponibilizava a cada participante um 
computador com acesso à internet. O MD-01 e o MD-02 apresentavam propostas didáticas para a 
abordagem de conceitos de Física (Astronomia), por meio de recursos da TIC. Já o MD-03 era 
destinado à formação docente com relação aos recursos da TIC. 

Após, a etapa de desenvolvimento das oficinas, foram aplicados questionários aos 
acadêmicos participantes das oficinas, com a finalidade de detectar a posição dos mesmos quanto à 
abordagem dos conceitos de Física, nas aulas de Ciências dos anos iniciais do EF. Quando 
questionados se desejavam abordar conceitos de Física em suas aulas de Ciências no EF, a maioria 
dos participantes respondeu de forma afirmativa (gráfico 01), justificando essa escolha pelo fato de 
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Física explicar diversas situações do cotidiano e por ser algo pouco desenvolvido nas escolas. Os 
entrevistados que responderam afirmativamente sobre o ensino de Física citaram os seguintes temas 
como possibilidades de serem desenvolvidos: Sistema Solar e gravidade. 

 

 
Gráfico 01 – Desejo de inclusão de conceitos de Física nas aulas de Ciências do EF 

Fonte: a autora 
 
Conforme os dados coletados desejam incluir conceitos de Física nas aulas de Ciências do 

EF 48% dos participantes. As respostas negativas (27%) à questão anterior foram justificadas pelas 
alunas, pelo fato de trabalharem com turmas de Educação Infantil, e acreditarem que nesse nível de 
ensino não se possa desenvolver conceitos dessa área. Os participantes foram também questionados 
sobre a intenção de incluir recursos das TIC nas aulas de Ciências. 

O questionário apresentava ainda, questões relacionadas ao ensino de Ciências nos anos 
iniciais do EF e à atuação docente. Com relação ao primeiro tema, os participantes foram 
questionados, tendo por base os conteúdos citados nos descritores das Matrizes de Referência para o 
SAEB, quais conceitos são importantes no estudo de Ciências nesse nível de ensino. Os gráficos 02, 
03e 04, demonstram as respostas apresentadas para essa questão. 

 

 
Gráfico 02 – Conceitos importantes no ensino de Ciências 

Fonte: a autora 
 
 Neste gráfico pode-se observar a predominância do subtema Movimentos da Terra com 26% 
da preferência dos entrevistados, seguido pelos subtemas Sistema Solar (24%) e O céu, fases da lua, 
eclipses e Origem, forma e tamanho da Terra com 17%. Uma provável justificativa para a escolha 
desses subtemas deve-se ao fato de que as entrevistadas são estudantes do curso de pedagogia e que 
esses subtemas relacionam-se fortemente à vida cotidiana delas e dos estudantes. Daí a necessidade 
do conhecimento básico sobre os mesmos. 
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 O gráfico 03, abaixo, apresenta o resultado das opções dos entrevistados quando o assunto é 
Terra e Ambiente.  
 

 
Gráfico 03 - Conceitos importantes no ensino de Ciências 

Fonte: a autora 
 
 Neste gráfico, pode-se verificar que dois subtemas são predominantes: Seres vivos com 32% 
e Planeta com 30%. Na sequência aparecem os conceitos relacionados à Matéria, Energia e 
Recursos Naturais com 24% e com 14% o subtema Ambiente. O gráfico 04, apresenta as respostas 
sobre os conceitos relacionados ao tema Ser Humano: organização funcional, desenvolvimento e 
saúde: 
 

 
Gráfico 04 - Conceitos importantes no ensino de Ciências 

Fonte: a autora 
 
Nesse item o subtema predominante foi Saúde, Ambiente e Convívio com um total de 41% 

das respostas apresentadas; 33% das respostas foram destinadas ao subtema Organismo Humano e 
20% das respostas dirigiram-se ao subtema Reprodução e Sexualidade. As respostas apresentadas 
nos gráficos acima foram justificadas pelos participantes, principalmente por se tratarem de 
conceitos que estão relacionados com diferentes situações do cotidiano e pelo fato dos acadêmicos 
necessitarem da compreensão desses, em atividades futuras.  

Ainda sobre o tema ensino de Ciências nos anos iniciais do EF, os participantes 
responderam sobre a importância da abordagem de conceitos de Física, onde foram coletadas as 
seguintes respostas: “Importante, porém pouco explorados.”; “Todos são muito importantes.”; 
“São válidos, no momento em que os acadêmicos os utilizam no seu dia-a-dia.”. Com a análise 
dessas questões, foi possível perceber que havia nos participantes a concepção de que os conceitos 
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que necessitam ser abordados em sala de aula, são os que estão presentes em situações do cotidiano. 
Há ainda a errônea compreensão de que conceitos de Física não devem ser desenvolvidos na 
Educação Infantil, área de atuação de grande parte dos envolvidos na pesquisa. Esse aspecto ficou 
evidente nas questões referentes à atuação docente, onde foram questionadas sobre a inclusão dos 
conceitos de Física em seus planejamentos didáticos de Ciências, nas aulas a serem desenvolvidas 
(gráfico 05): 

 
Gráfico 05 – Inclusão de conceitos de Física nas aulas de Ciências 

Fonte: a autora 
 
O gráfico acima apresenta o desejo de 57% das participantes em desenvolverem conceitos 

de Física em suas aulas de Ciências e demonstra que 43% dos entrevistados, não incluirão conceitos 
dessa área em seus planejamentos. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O ensino de Ciências, segundo recomendação dos PCN e da Matriz de Referência para o 

SAEB, deve contemplar conceitos de Química, Física e Biologia. Onde, de acordo com a Matriz de 
Referência para o SAEB, o tema “Tempo e Universo”, deve ser desenvolvido nos anos iniciais do 
EF, buscando contemplar conceitos de Física. Já os PCN de Ciências Naturais de 1ª à 4ª série do EF 
(1º ao 5º ano), indica a abordagem de todos os ramos de Física, elencados aos demais conceitos de 
cada bloco temático, sugerido pelo documento. 

Um dos objetivos da pesquisa realizada com acadêmicos de um curso de Pedagogia foi de 
fornecer subsídios que contribuíssem com a formação de conhecimento dos participantes em 
relação aos conceitos de Física. Verificou-se na pesquisa, que os conceitos de Física não são 
abordados no curso de Pedagogia do estudo, nem mesmo nas disciplinas de Metodologia de 
Ciências, onda havia enfoque apenas nos conceitos de Biologia, devido à formação do professor 
regente da turma. Assim, torna-se extremamente preocupante o fato de que professores que 
abordarão (ou deveriam abordar) conceitos de uma área tão importante da Ciência, e ressaltando, 
indicada em documentos que norteiam o ensino, não recebam sequer uma formação mínima nos 
cursos de licenciatura. 

Dessa forma as consequências são visíveis: professores que não desenvolvem todos os 
conceitos previstos para o nível de ensino em que atuam, deixando assim de desenvolver diversas 
competências e habilidades em seus acadêmicos; ou professores que cometem erros conceituais ao 
abordarem determinados temas, que não possuem a formação mínima necessária. O ensino de 
Ciências em nosso país, não apresenta uma uniformidade com relação aos conceitos a serem 
desenvolvidos em cada etapa do EF, o que piora ainda mais o seu desenvolvimento em cursos de 
formação inicial de professores e em suas escolas de atuação. 
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Resumo 
 

Mesmo sem a previsão da Física na Proposta Curricular Nacional (PCN) e nos Parâmetros 
Curriculares de Santa Catarina (PCSC), acredita-se que sua inserção deva acontecer desde os 
primeiros anos do Ensino Fundamental. O presente trabalho teve como ponto inicial um projeto de 
extensão que foi aplicado ao primeiro ano do Ensino Fundamental de uma escola da Rede Estadual 
de Ensino da cidade de Araranguá, SC. A partir do projeto de extensão se desenvolveu uma 
Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) que aborda diversos temas de óptica, com 
foco nas explicações das cores do céu e do arco-íris. O enfoque do projeto de extensão se baseou na 
Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel e Aprendizagem Significativa Crítica de 
Marco Antônio Moreira, que expressam a importância do professor conhecer os conceitos que os 
alunos trazem consigo. Nessa abordagem não há apenas a memorização dos conceitos, pois aquilo 
que é apresentado deve ter significado de acordo com o contexto social, cultural, político e 
econômico do aluno. Para tanto, a Física não deve ser apresentada aos alunos sem contextualização 
e sem propor questionamentos, pois para que a aprendizagem significativa aconteça é preciso 
relacionar conhecimentos prévios aos novos de maneira não literal e não arbitrária. Dessa forma, 
espera-se que os alunos questionem sobre a ciência e sobre o mundo que os rodeia. Assim, quando 
chegarem ao Ensino Médio, possuirão mais facilidade ao buscar as soluções dos problemas de 
Física. 
 
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, Ensino de Física, Séries iniciais. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A Física, com essa denominação, é apresentada aos alunos apenas no Ensino Médio. Assim, 
os estudantes egressos nos anos finais do Ensino Fundamental sentem muitas dificuldades em 
relação aos assuntos abordados, pois se trata de algo novo para seu aprendizado. Com essa 
perspectiva, acredita-se que o ensino de Física deveria ser inserido mais cedo na vida escolar. De 
forma alguma, deve-se adiantar a disciplina de Física como ela é tradicionalmente feita no Ensino 
Médio, pois isso aumentaria as dificuldades dos estudantes. O que se deseja é a introdução de 
alguns conceitos mais cedo, de maneira a estar dentro do alcance do desenvolvimento cognitivo das 
crianças. Dessa maneira os alunos poderão ser preparados para aprender conceitos complexos que 
serão inseridos apenas mais adiante na sua educação básica.  

Dentro dessa complexidade, seria um erro ensinar Física com o objetivo de formar 
cientistas, pois os estudantes serão cidadãos e, como tal, a Física que lhes for ensinada deve servir 
para a vida, possibilitando-lhes melhor compreensão do mundo e da tecnologia (Moreira, 2000) que 
está a sua volta. A ciência deve ser mostrada como algo que está sendo construído por meio das 
dúvidas de seus próprios fundamentos (Paula e Borges, 2008). Com isso, a dinâmica do 
conhecimento por meio de questionamentos e dúvidas proporciona a formação da criticidade dos 
alunos e esse foi o objetivo final deste trabalho de conclusão de curso, que teve análise preliminar 
divulgada e publicada no XX Simpósio Nacional de Ensino de Física (Pacheco e Damasio, 2013). 

                                                
1 Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
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Há necessidade que o aprendizado seja construído pelos alunos, de forma que a Física se 
torne instigante, tendo em vista que não é uma ciência acabada. Por isso, conceitos físicos não 
devem ser apresentados aos alunos sem contextualização e sem propor questionamentos, tendo em 
vista que é necessário lembrar que os professores são os primeiros contribuidores com o 
conhecimento formal das crianças sobre ciência e, desse modo, haverá mais facilidade para 
desconstruir as rupturas já existentes (Viana, Pinto e Lima, 1994). 

A importância deste trabalho está associada a perspectiva do ensino de Física para a 
formação do cidadão pelo desenvolvimento da sua criticidade. Isso é concretizado mostrando a 
Física por meio de perguntas, pois, a partir disso, o sujeito pode se tornar crítico. Deve ser 
enfatizado o questionamento em vez de ensinar respostas, de acordo com o segundo princípio da 
aprendizagem significativa crítica de Moreira (Moreira, 2000). Dessa maneira, as novas perguntas 
são resultado de um novo conhecimento que não espera as crianças nos livros didáticos (Postman e 
Weingartner apud Moreira, 2000). 

Quando o professor transmite as respostas aos alunos nas aulas e, após isso, os alunos as 
transmitem ao professor nas provas ocorre, em geral, a aprendizagem mecânica (Moreira, 2000). Já 
na aprendizagem significativa crítica (Moreira, 2001), ao proporcionar a aprendizagem por meio de 
questionamentos é possível promover interação entre professor e alunos. Estas crianças serão 
estimuladas a argumentar e exercitar a razão e, também, serão formuladas questões relevantes o 
suficiente para que o conhecimento seja (re)construído por eles próprios (Carvalho, 2010). 

Sobre a construção do conhecimento, Ausubel expressa a importância do professor conhecer 
os conceitos que os alunos já têm (Moreira, 1999) e Moreira acrescenta dizendo que para a 
aprendizagem se concretizar deva acontecer interação social entre professor e alunos de forma que 
seja priorizada a troca de perguntas (Moreira, 2001). Nessa abordagem, o crítico poderá 
(des)construir a sua aprendizagem com a mudança do pensamento dentro de sua cultura, por meio 
de dúvidas, sem estar dentro dela (Moreira, 2000).  

O estímulo do pensamento não tem a intenção de formar filósofos, mas sim transformar os 
alunos em humanos reflexivos que falam e pensam sobre o mundo que os rodeia e, 
consequentemente, se tornam indivíduos mais críticos, éticos e criativos (Darli e Junckes, 2003). 
Assim como a Filosofia propicia essa reflexão, acredita-se que o ensino de Ciências (especialmente 
a Física) pode estimular a manifestação do pensamento sobre o cotidiano da criança para formar a 
criticidade do cidadão. Estes seres são curiosos e a função da escola é incentivar atitudes que 
manifestem a interação entre os alunos e expressem suas opiniões para buscar novas ideias (Chaves 
e Shellard, 2005). 

Nesse ínterim, ensinar ciência por meio de questionamentos e não por busca de respostas 
pode ajudar na formação da criticidade de tal forma que permita a esses pequenos alunos exercer a 
sua cidadania. A contribuição deste trabalho não foi, de forma alguma, promover que os alunos 
aprendam conceitos complexos de Física já no Ensino Fundamental, mas sim que eles comecem a 
desenvolver sua estrutura cognitiva para um dia poder dominar esses conceitos.  

 
DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1997) e a Proposta Curricular de Santa 

Catarina (PCSC, 2005) não preveem o ensino de Ciências, bem como o de Física, para os anos 
iniciais da educação básica. Além disso, a formação docente não instiga os estudantes a promover a 
cidadania, mas sim a produção de mão de obra para a elite dominante ou aprovação no vestibular e 
este descaso se explica pelo fato da Física ensinada hoje ter base no mesmo currículo de 80 anos 
atrás (Chiquetto, 2011). Nesse sentido, há destaque para um dos mais graves problemas da 
educação brasileira, pois a cultura científica não é disponibilizada para as pessoas marginalizadas, 
com situação sócio-histórica negligenciada (Carvalho, 2010) e, assim, é necessário que essa seja 
iniciada para a maioria da população, pessoas essas que são diferentes culturalmente das que 
sustentam o desenvolvimento científico (Villani, 1982).  
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A ciência é vista pelas pessoas como “algo verdadeiro, imutável e provado” (Paula e Borges, 
2008, p.483) e o cientista é mostrado pela mídia brasileira como “aquele que tudo sabe” e, ainda, 
que não há interferência da sociedade no desenvolvimento científico (Vianna e Lima, 1994). Essas 
concepções interferem e podem gerar sérios problemas no processo de ensino-aprendizagem, dado 
que a ciência não seja algo fixo e imutável. A ciência, na verdade, é “um produto não acabado” (op. 
Cit., p.81) e precisa da sociedade.  

O currículo tradicional brasileiro de Física não proporciona a construção do conhecimento e 
os alunos são inferiorizados, pois modelos científicos que estão longe do cotidiano dos mesmos são 
impostos e acabam aumentando as dificuldades. Nessa abordagem, os alunos não conseguem 
entender a linguagem matemática expressa sem contextualização (Chiquetto, 2011) e os conceitos 
acabam sendo banalizados e não relacionados ao seu cotidiano. 

A ciência deveria instigar a curiosidade, a imaginação e a criatividade da criança, de forma 
que resulte em uma fonte de prazer para o aprendizado (Monteiro e Teixeira, 2004). É lastimável 
que isso não aconteça. Muitos registros no Brasil apontam que o ensino das ciências em geral, e o 
ensino da Física em especial, como sendo algo que não desperta o interesse nos alunos, afetando o 
seu aprendizado em Física (Rodrigues e Teixeira, 2001). Os professores, em sua metodologia de 
ensino, enfatizam o ensino conteudista, apresentando uma “ciência pronta” presente nos livros 
didáticos e não disponibilizam oportunidades para os alunos discutirem e contribuírem para o 
desenvolvimento do seu entendimento sobre o assunto (Paula; Borges, 2008). 

O que se percebe, também, é a existência de certa deficiência em unidades curriculares de 
ciências nos cursos de formação de professores (Monteiro e Teixeira, 2004). Por isso, professores 
não são preparados para converter seu saber teórico em práticas e reproduzem o comportamento 
tradicional que vivenciaram em sua trajetória (Rodrigues e Aquino, 2009). 

O foco da estrutura curricular dos anos iniciais do Ensino Fundamental sempre foi a leitura, 
a escrita e a realização de cálculos simples, “relegando o ensino de Ciências para o segundo plano” 
(Monteiro e Teixeira, 2004, p. 66). O ensino no Brasil encontra-se, na maioria dos casos 
preocupante porque há uma crescente cobrança por uma melhor formação de cidadãos há 
necessidade de analisar a forma como a educação básica vem sendo trabalhada (Junior e Cruz, 
2009). Mais grave, a Física, com essa denominação, é iniciada com uma abordagem estritamente 
formal da Física produzida no século XVII e isso enfatiza que o ensino de Física não se atualizou.  

Uma proposta baseada na epistemologia de Thomas Kuhn e Imre Lakatos foi o modelo 
publicado por Posner em 1982 e foi amplamente aceito e usado durante os anos oitenta e início dos 
noventa. Nesse modelo, deve existir quatro condições necessárias para que haja a mudança 
conceitual: insatisfação, inteligibilidade, plausibilidade e potencialidade. A mudança conceitual não 
foi verificada por quem usou o modelo em suas pesquisas, pois as concepções alternativas 
persistiam mesmo após os estudantes serem submetidos a esta tentativa de mudança conceitual 
(Arruda e Villani, 1994). A falha está no fato de supor que a criança irá trocar a concepção 
alternativa pela cientificamente aceita, porém, as concepções alternativas são altamente 
significativas e não podem ser simplesmente apagadas e substituídas pelas cientificamente aceitas. 

Stephen Toulmin sugere uma analogia ao modelo de Darwin e diz que o desenvolvimento 
do espírito científico se dá de maneira evolucionária, o que está em total desacordo com a visão de 
Kuhn. O aprendizado acontece de maneira não linear e descartando aos poucos aqueles que não se 
adaptam às novidades (Ariza e Harres, 2002). O modelo de Toulmin é mais adequado que o de 
Posner pelo fato de o conhecimento cotidiano ser resistente e protegido. Assim, a mudança deve 
ocorrer através de micro revoluções, proporcionando, então, uma evolução conceitual.  

É necessário que a estrutura cognitiva do aluno esteja formada para que conceitos 
complexos sejam aprendidos, pois, de acordo com Vigotski (Gaspar, 2005), quando um conceito é 
ensinado, o aluno cria estruturas mentais necessárias para o seu entendimento e proporciona 
interação social entre esses conflitos cognitivos. Nesse sentido, introduzir conceitos científicos mais 
tarde, apenas no Ensino Médio, pode se tornar um obstáculo aos estudantes, pois a Física, como é 
ensinada nessa fase, provavelmente não despertará o interesse dos alunos (Damasio e Steffani, 
2009).  
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JUSTIFICATIVA 
 

Os primeiros conceitos de Física, mesmo sem citar o nome, são inseridos nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental e sua aprendizagem dos estudantes nos anos seguintes depende, 
inteiramente, da introdução realizada nesse momento (Damasio e Steffani, 2009). Exatamente por 
isso se deve introduzir conceitos Físicos o quanto antes e com qualidade para que no futuro os 
alunos estejam mais habituados e instigados a aprender os temas.  

Alguns professores da educação básica justificam que as crianças não conseguem entender 
assuntos complexos dessa área e os professores se sentem inseguros ao ensinar conteúdos 
científicos (Rodrigues e Teixeira, 2011. Isso nos mostra que os professores dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental não têm formação adequada para ensinar Física e, provavelmente, por isso eles não o 
fazem. Então cabe aos pesquisadores em ensino de Física desenvolver atividades que despertem a 
predisposição a aprender e que sejam potencialmente significativas.  

Ao apontar alguns dos problemas da educação brasileira, foi pensado em uma prática 
aplicada nos anos iniciais do Ensino Fundamental que pudesse auxiliar na melhoria do 
desenvolvimento da atualização do ensino de Física. Com a contribuição deste projeto, cabe ao 
Estado incentivar os professores já formados e em formação a assumir papel de ensinar Física no 
início do Ensino Fundamental. Com isso, é importante que, mesmo sem a obrigatoriedade no 
currículo, sejam realizados, pelo menos, projetos de extensão que possam inserir conceitos físicos 
aos alunos para que esses consigam construir um melhor entendimento do mundo que os rodeia. 

Acreditando que a ciência é movida pelas perguntas, o ensino de Física desde os anos 
iniciais do Ensino Fundamental tem o objetivo de instigar os alunos a serem críticos. Isso vai ao 
encontro do que preconiza o segundo princípio da Aprendizagem Significativa Crítica de Moreira, 
promovendo o questionamento de fenômenos naturais e sociais. Nesse sentido, a introdução de 
conceitos científicos neste momento é de grande importância para formação da autonomia 
intelectual de sujeitos críticos (Paula e Borges, 2008; Schroeder, 2007). 

Os estudantes se questionam sobre o porque de aprender sobre determinados assuntos e 
respostas típicas como: “por que cai no vestibular!”, não são mais suficientes para satisfazer aos 
alunos (Ricardo, Custódio e Rezende Jr, 2006). Esse fato alerta para que os ensinamentos da sala de 
aula tenham significado ao aluno para que ele possa ver sentido no tema proposto.  

Atividades desenvolvidas com crianças tem o objetivo principal de desafiá-las a refletir 
sobre ações e problemas e não só de prepará-las para o exame de vestibular (Schroeder, 2007). Essa 
fala se encaixa perfeitamente na perspectiva construtivista do conhecimento, pois é se baseando 
nisso que o próprio aluno constrói o seu aprendizado, visto que essa abordagem deve garantir as 
conexões entre a relação do aluno com a sua própria cultura diariamente. Almeja-se, então, que haja 
pertinência além dos muros quanto aos conteúdos aprendidos na escola (Ricardo, Custódio e 
Rezende Jr, 2006) e que os alunos se questionem sobre assuntos científicos. 

Para que a educação se desenvolva melhor, espera-se que haja esforço para transformar 
essas práticas em textos mais acessíveis a outros professores do Ensino Fundamental e Médio 
(Paula e Borges, 2008). Por isso, foi produzido e pretende-se disponibilizar materiais de apoio 
didático, teórico e experimental aos professores por meio do projeto ao qual este trabalho tem como 
base, destacando a importância do educador deve viver junto aos estudantes a atividade proposta. 
Dessa forma, acredita-se que é necessário conhecer as necessidades do aluno e poder entender um 
pouco de quem se ensina (Coelho, Timm e Santos, 2010) e, assim, contribuir para o processo da 
prática baseada nos pressupostos construtivistas. 

Nessa perspectiva de ensino, as crianças constroem e exploram os conceitos de forma 
interdisciplinar para aplicá-los ao seu dia a dia buscando compreender e formar sua opinião sobre 
temas que podem ser considerados controversos (Schroeder, 2007). Essa prática pode possibilitar a 
mudança das concepções alternativas para as concepções Físicas e, principalmente, formar cidadãos 
mais críticos (Moreira, 2000). Isso tem importância na formação coletiva da sociedade, pois uma 
pessoa questionadora não aceita verdades ditas como naturais e esse cidadão vai tentar entender o 
motivo e o significado das coisas que acontecem no mundo. 
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APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA CRÍTICA 
 

A Aprendizagem Significativa de David Ausubel foi desenvolvida durante a década de 1960 
quando a escola sofria influência comportamentalista. Essa teoria, posteriormente, teve 
contribuições de importantes educadores como a de Novak, que associou os mapas conceituais à 
teoria de Ausubel (Moreira, 2010), Gowin com a implementação dos diagramas V´s 
epistemológicos (Moreira, 1990), e mais recentemente Moreira e a introdução da Teoria da 
Aprendizagem Significativa Crítica (Moreira, 2006).  

Ausubel propõe princípios aplicáveis independente da área de conhecimento e os chama de 
diferenciação progressiva, reconciliação integradora, organização sequencial e consolidação 
(Moreira, 2006). Nessa perspectiva, os fatores mais importantes para ocorrer a Aprendizagem 
Significativa é levar em consideração os conhecimentos prévios do aluno e este ter predisposição a 
aprender. Tendo em vista que isso, por si só, não promove criticidade na aprendizagem, Marco 
Antonio Moreira introduziu alguns princípios para dar suporte a teoria da Aprendizagem 
Significativa Crítica. Nesta perspectiva, promover no aluno pré disposição a aprender e a utilizar 
Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) são fatores fundamentais (Moreira, 
1999). 

A apresentação de materiais introdutórios antes do material instrucional pode ser uma 
estratégia de organizador prévio, dessa maneira o nível mais alto de generalização e abstração pode 
servir de ponte cognitiva entre o campo conceitual que se pretende ser aprendido significativamente 
e o conhecimento prévio (Moreira, 2006). Esses são os pontos iniciais de ancoragem quando o 
aluno não domina os conceitos necessários para a aprendizagem ocorrer significativamente. Eles 
têm a função de mostrar ao sujeito a relação entre os novos conhecimentos que serão apresentados e 
os que ele já tem (Moreira, 1999). Ausubel considera o conhecimento que o aluno pode esquecer, 
assimilação obliteradora, e os organizadores prévios ajudam a resgatá-los. 

Assim como Ausubel, Freire e Postman já proporam, o ensino deveria partir do que o aluno 
já sabe, pois o conhecimento prévio é a variável mais importante do ensino-aprendizagem. Em 
contra partida, o ensino, na maioria das escolas, é abordado com estímulos de perguntas e respostas 
prontas oferecidas pelo professor e o aluno apenas transmite em provas o que “aprendeu” (Moreira, 
2000 b). Essa prática de ensino não aguça a aprendizagem significativa de forma crítica. Para isso, é 
necessário aprender a questionar e, por meio de uma interação social entre professor e aluno, haverá 
um compartilhamento de significados a partir dessas perguntas. 

O livro texto deve ser utilizado apenas como um material didático entre vários outros, ou 
seja, não se deve centrar nele toda uma prática pedagógica. Nessa abordagem, há um leque de 
materiais instrucionais que podem auxiliar e complementar o uso de um livro didático. O aluno 
aprende aquilo que ele percebe e pode representar para o mundo que o rodeia. Este princípio, de 
percepção e representação, permite ter noção de que é possível acreditar em algo a partir do que se 
pode ver. A linguagem se envolve em todas as tentativas de perceber a realidade do mundo, 
portanto o conhecimento é visto como uma forma de linguagem mediada por significados. 

Outro ponto que ressalta a importância do conhecimento prévio é que o aluno deve 
relacionar, de maneira não literal e não arbitrária, a linguagem dos materiais potencialmente 
significativos. Visto que o homem não está imune de erros, Moreira chama a atenção para o fato de 
que é perda de tempo ensinar fatos importantes e verdades duradouras, pois, “errado é pensar que a 
certeza existe, que a verdade é absoluta, que o conhecimento é permanente” (Moreira, 2000 b, p. 
14). Aqui é inserido o conceito de uma abordagem de aprendizagem pelo erro. 

Outro fator que dificulta a aprendizagem significativa crítica é o uso de conhecimentos 
prévios errados que permanecem na mente do aluno e bloqueiam a interpretação de significados. 
Por isso, Moreira introduz o princípio da desaprendizagem, de forma a analisar e distinguir entre o 
relevante e o irrelevante para poder interpretar com significado o novo conhecimento. 

Em complemento as estratégias didáticas de ensino, aparece a não utilização do quadro para 
tornar propícia uma participação mais ativa dos alunos. Isso é sugerido por que o quadro-de-giz é 
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visto pelos alunos como uma ferramenta que transmite respostas prontas, assim como o livro texto. 
Com um olhar mais amplo sobre as estratégias instrucionais é possível centralizar o ensino no aluno 
e é fundamental haver interação social entre aluno e professor para facilitar a aprendizagem. 

 
METODOLOGIA 
 

A metodologia desse projeto dividiu-se em sete etapas: (i) revisão dos conceitos envolvidos; 
(ii) planejamento; construção de materiais potencialmente significativos; (iii) aplicação por meio de 
curso de extensão; (iv) reavaliação e ampliação do material instrucional; (v) aplicação do projeto de 
extensão ampliado; (vi) avaliação na perspectiva da professora e (vii) da proponente. 
 
1. Revisão dos conceitos envolvidos no projeto  
 
 

 
Figura 01: Conceitos chaves de óptica. 

 
O primeiro passo foi a revisão de como a óptica é tratada em livros didáticos como Física 

Conceitual (Hewitt, 2002), Física 2 (Gaspar, 2009) e Curso de Física 2 (Máximo e Alvarenga, 
2006). Essa revisão da literatura foi necessária para uma reorganização do conhecimento sobre 
óptica, pois esses livros não foram escritos baseados na teoria da Aprendizagem Significativa. Eles 
não utilizam a diferenciação progressiva de tal modo que iniciam a apresentação partindo dos 
conceitos mais específicos para os mais gerais. O produto da revisão dos conceitos é a confecção de 
um mapa conceitua, de acordo com a Figura 1.  
 
2.  Planejamento da aula por meio de Diagrama V 
 

A aplicação das aulas do projeto de extensão se baseou na Teoria da Aprendizagem 
Significativa. Optou-se pela utilização do Diagrama V o qual foi inspirado no originalmente 
proposto por Gowin (Moreira, 1990) e adaptado para a construção do plano de aula sobre o arco-
íris, que pode ser observado na Figura 2. 
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Figura 02: Plano de aula utilizando Diagrama V adaptado. 

 
3. Construção de materiais potencialmente significativos 
 

A intenção da construção de materiais potencialmente significativos destinados às crianças 
foi produzir pré-disposição a aprender. Então foram consultados os livros Experiências de Ciências 
para o Ensino Fundamental (Gaspar, 2005) e Física mais que divertida (Valadares, 2000) e sítios, 
tais como: Seara da Ciência, Experimentos de Física para o Ensino Médio e Fundamental com 
materiais do dia a dia e Auxílio as pesquisas. Foram selecionados alguns experimentos que 
utilizavam materiais de baixo custo para a realização em um primeiro momento junto aos alunos. 
Como organizador prévio foi utilizado um vídeo dos personagens Bananas de Pijamas em que estes 
estavam “perseguindo o arco-íris”. A aula sobre o tema proposto foi elaborada utilizando slides 
inteiramente com imagens para chamar a atenção e como as crianças sabem ler poucas palavras não 
faria sentido em utilizar textos. A aula foi expositiva dialogada e não dissertativa, ou seja, em todos 
os momentos houve interação entre os participantes e os alunos sempre se mostraram dispostos a 
responder as perguntas propostas e fazer questionamentos. 

 
4. Aplicação do projeto piloto por meio de curso de extensão 
 

Na aplicação do projeto piloto optou-se por escolher uma escola carente da Rede Estadual 
de Ensino que fica localizada na zona rural da cidade de Araranguá, Santa Catarina. Além de ser 
localizada em um bairro onde os moradores vivem em situação de vulnerabilidade social, não 
possuía, até o momento que o projeto se iniciou, nenhum vínculo com o IF-SC, campus Araranguá 
(atualmente há o Programa de Bolsas de Iniciação a Docência – PIBID - no Ensino Médio).  

A aproximação com a escola se deu primeiramente com conversa com a direção e núcleo 
pedagógico, que se manifestaram como apoiadores de qualquer forma diferenciada de metodologia 
de aprendizagem que instigue os alunos. Apesar de ter sido ofertado ao projeto a possibilidade de 
seu desenvolvimento em turmas de primeiro ano do Ensino Fundamental, uma de 22 e outra de 8 
alunos, a opção foi que ele fosse somente desenvolvido na turma de 8 alunos foi escolhida, pois, 
supôs-se que seria melhor trabalhar com poucos alunos. 

No primeiro encontro foi utilizado o vídeo Bananas de Pijamas como organizador prévio. A 
seguir, iniciou-se as atividades potencialmente significativas com realização dos experimentos 
fábrica de arco-íris, arco-íris no prisma, lata de cores, refração, escutando a luz e disco de Newton e, 
nesta etapa, os alunos participaram muito e se interessaram fazendo muitas perguntas. 
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Outros seis encontros foram realizados. Neles desenvolveram-se aulas expositivas 
dialogadas sobre o espectro eletromagnético (ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, 
ultravioleta, raios-x, raios gama e, por fim, luz visível). Vale ressaltar que o foco da aula foi a luz 
visível, por isso, esse tema foi priorizado, não menosprezando os outros. Nessa etapa temas 
interdisciplinares como: atmosfera, formação de nuvens, chuvas, moléculas de água, importância do 
uso de óculos e protetores solares, funcionamento de bandas de rádio AM e FM foram discutidos 
simultaneamente. 

O projeto de extensão teve a participação de oito crianças, sete de cinco à seis anos, que 
estudavam no 1º ano do Ensino Fundamental e uma de oito anos que estava no 3º ano e fazia 
reforço junto a turma. A aplicação aconteceu entre maio e dezembro de 2012.  

Foi possível finalizar a discussão sobre a existência ou não de um pote de ouro no final do 
arco-íris, pois as próprias crianças perceberam que o arco-íris não tem fim e que, portanto, não há 
pote de ouro e que as cores do arco-íris são apenas a decomposição da luz branca. Essa parte inicial 
do trabalho de conclusão de curso foi apresentada em São Paulo no XX Simpósio Nacional de 
Ensino de Física (Pacheco e Damasio, 2013). 
 
(v) Reavaliação e ampliação do material instrucional 
 

O material potencialmente significativo e os dados colhidos na primeira aplicação do projeto 
de extensão foram avaliados, e o material institucional reconstruído. A avaliação é necessária para 
possíveis melhoramentos do material instrucional produzido na próxima etapa do projeto, por isso, 
os itens i, ii, iii e iv foram executados novamente e o projeto foi ampliado.  

Como as crianças tiveram muito interesse por Astronomia, a ampliação do projeto teve esse 
foco. Como organizador prévio foi escolhido o vídeo Luan – O cometinha (Animar, 2010) que 
conta a história de um cometa que viaja pelo sistema solar visitando vários astros celestes. Assim 
como na primeira fase do projeto, foi construída uma aula expositiva dialogada apenas com 
imagens e a ideia inicial foi trabalhar com temas desde o Universo, galáxias, sistema solar, 
instrumentos ópticos (telescópio), corpos menores (meteoroide, meteoros e meteoritos) até estações 
do ano, fases da lua e eclipses. Nesta parte final foi planejada a realização de experimentos 
utilizando lanterna e bolas de isopor para demonstrar estações do ano, fases da lua e eclipses. 

 
(vi) Aplicação do projeto de extensão ampliado 

 
O mesmo grupo de crianças foi contemplado com o projeto de extensão ampliado. Houve 

maior entrosamento entre os participantes e os alunos já estavam muito acostumados a perguntar 
sobre os temas propostos e outros assuntos, como jogos. O tema trabalhado neste momento foi 
Astronomia, por isso e o vídeo Luan – O cometinha prendeu a suas atenções, instigando a aprender 
sobre os assuntos do Sistema Solar que eram mencionados.  

A escola montou, junto com o apoio do PIBID, o laboratório “Porta da Ciência”. Além de 
vários kits de experimentos, montados pelos bolsistas do IF-SC, existe um painel de 
aproximadamente 3 metros que mostra a evolução do Universo, desde a sua criação, nascimento e a 
futura morte do planeta Terra. O painel atraiu muito a atenção das crianças pela quantidade de 
informações que ele oferece e a exploração do material despertou nas crianças o imaginário e a 
brincadeira.  

Como não havia possibilidade de trabalhar todos os assuntos por falta de tempo, foi 
escolhido trabalhar sobre estações do ano e fases da Lua, enquanto que os instrumentos ópticos e os 
corpos menores do Sistema Solar foram deixados de lado nesse momento. O experimento utilizado 
foi uma bolinha de isopor pendurada dentro de uma caixa fechada com um orifício em cada parede 
e uma lanterna fixa simulando o Sol. Isso teve objetivo demonstrar de forma simples e prática as 
quatro fases principais da Lua com uma visão de um observador da Terra. O outro experimento 
mostrou as estações do ano utilizando um globo terrestre pequeno e uma lanterna. Em todo o 
projeto, o que mais chamou a atenção foi o globo terrestre. 
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Isso indica a interdisciplinariedade que pode existir em uma aula de Astronomia, pois 
apenas com um globo é possível atrair as crianças para questões de História e Geografia, que podem 
abrir portas para vários professores trabalharem sob óticas diferenciadas um mesmo tema gerador.  

Durante a execução dessa etapa do projeto a turma já estava quase ao final do seu ano letivo 
e as crianças se sentiam muito cansadas após alguns minutos de aula. O calor que fazia no verão do 
mês de dezembro também foi um ponto que atrapalhou o andamento do projeto. Era necessário 
fechar a sala de aula para escurecê-la e realizar os experimentos, mas como a sala de aula é muito 
pequena e não possui ao menos um ventilador era impossível permanecer por muito tempo com ela 
fechada. As crianças reclamavam muito da temperatura ambiente e, por isso, os momentos que 
necessitavam da sala escura e os apenas dialogados eram intercalados para amenizar a situação. 
 
(vii) Avaliação do projeto de extensão 
 

A intenção inicial era avaliar o projeto por meio de um grupo focal com as crianças. Os 
alunos seriam convidados a falar sobre o seu aprendizado durante a aplicação das atividades e, 
assim, se possível, verificar se ocorreu a aprendizagem dos mesmos de forma potencialmente 
significativa. Essa ferramenta se tornou questionável, pois talvez as crianças não entendessem a 
intenção desta avaliação e seria difícil extrair os dados. Com isso, optou-se por uma entrevista com 
a professora que acompanhou todo o processo na sala de aula juntamente com as crianças. Quem 
aplica um projeto com um público desconhecido sente dificuldades em avaliar como o mesmo se 
desenvolveu, por conta disso é necessário que uma pessoa que não esteja diretamente envolvida no 
processo dê sua contribuição sobre o desenvolvimento.  

  
(vii. a) Avaliação do projeto de extensão na perspectiva da professora da turma 

 
Para a entrevista se desenvolver foram realizadas, à professora dos anos iniciais, algumas 

perguntas sobre cada etapa do projeto. Primeiramente, buscou-se identificar, na concepção da 
professora, qual a relevância do tema escolhido para o projeto de extensão. A questão inicial foi 
sobre a reação dos alunos diante dos temas escolhidos e se eles se sentiram interessados ou 
indiferentes quando os assuntos abordados foram apresentados. Segundo a professora da turma, no 
primeiro momento eles gostaram bastante, se sentiram bastante interessados, mas depois não 
conseguiram associar o que estava sendo apresentado com a idade deles.  

Buscou-se saber se há interesse da professora em aprender os temas do projeto e a resposta 
foi: “Eu já conhecia. O que tu falou ali eu já tinha noção. Mas não é o que eu gosto. Não é algo que 
me chame a atenção, por que eu não gosto”. A primeira reação da professora ao se deparar com o 
tema e faixa etária que ele foi destinado foi de surpresa. Ela informou ter aprendido sobre os 
assuntos do projeto de extensão apenas na 8ª série e se preocupou com o que eles iriam entender. 

Outro ponto analisado foi sobre a reação dos alunos diante dos vídeos utilizados como 
organizador prévio. De acordo com a professora “o vídeo foi onde eles aprenderam mais e 
chamaram mais a atenção deles... é uma forma de prender a atenção deles”. A escolha dos recursos 
multimídia, segundo a professora, foi boa e ela já utilizava alguns vídeos em sua prática escolar, 
mas esses não se assemelhavam aos mostrados neste projeto de extensão. 

A professora relatou que alguns dos temas trabalhados foi discutido em sua formação, mas 
não ao ponto que foi trabalhado no projeto de extensão. Na pedagogia existe uma unidade curricular 
de Ciências voltada para os anos iniciais, por exemplo, tratavam de temas como seres vivos, 
esqueleto e corpo humano. Esses tópicos acabam se restringindo, apenas aos conteúdos de Biologia. 
Relatou, também, que ela deve lecionar esses temas por ser “o básico da ciência” e por estar 
presente na matriz curricular das séries iniciais. Já os assuntos abordados no projeto de extensão, 
estão nos currículos dos 4º e 5º anos e ela não tem interesse em trabalhar com essa faixa etária. 

Ao realizar os experimentos, as crianças queriam entender as causas de cada acontecimento 
e se sentiram muito interessadas em aprender. De acordo com a professora, os alunos aprenderam 
bastante, porém, alguma prática deveria ter sido realizada para eles manusearem e isso seria uma 
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forma de manter o interesse das crianças. A professora se sentiu disposta a realizar aulas 
confeccionando experimentos e ela acredita que essa modalidade didática auxilia bastante, pois as 
crianças questionavam a explicação de cada experimento e a relação de estarem sendo apresentados. 

A entrevista com a professora transcorreu sobre a aula e ela afirmou que no início das 
atividades as crianças se sentiram interessadas, mas depois acabam se sentindo cansados. 
Acrescentou, dizendo que os alunos “queriam aprender, mas não escutar... eles não tinham 
paciência de escutar”. O diálogo na aula expositiva foi expresso, pela professora, de maneira 
positiva, devido ao grande número de perguntas das crianças. Os assuntos estavam se relacionando 
ao seu cotidiano por ser algo que acontece no dia a dia. Porém, cada criança faz parte de uma 
realidade diferente e não é possível perceber a reação deles para a comunidade. 

Uma sugestão da professora para possíveis melhorias em próximas aplicações do projeto de 
extensão (se for reaplicado) é uma redução no tempo e aumento na frequência das atividades. Tendo 
em vista que os slides foram confeccionados de forma clara para esta faixa etária, segundo a 
professora, as crianças não se sentiriam tão cansadas se as aulas tivessem um tempo menor.  

De acordo com as observações da professora, o material utilizado neste projeto de extensão 
favoreceu um melhor aproveitamento em comparativo com aulas teóricas tradicionais, pois os 
experimentos proporcionaram um melhor entendimento sobre o assunto. Outra forma de instigar a 
atenção das crianças foi o uso de ideias âncoras que foram consideradas úteis pela professora. Isso 
foi constatado quando os alunos comentaram que ficavam olhando para o céu durante dias tentando 
observar algum arco-íris. 

Partindo do pressuposto que as crianças não irão saber tudo e considerando a fase que as 
crianças se encontram, os conceitos foram bem definidos. Mesmo as crianças mostrando muito 
interesse pelos assuntos abordados, a impressão final da professora quanto ao ensino de Ciências 
nas séries iniciais é que esses conteúdos não estão contidos na sua grade curricular. O currículo para 
o primeiro ano é direcionado para a pré-escola e trata de temas como o corpo humano, que são 
considerados “mais simples” pela professora da turma. 

 
(vii. b) Avaliação do projeto de extensão na perspectiva da proponente  
 

As crianças reagiram de maneira muito positiva quando os temas do projeto de extensão 
foram apresentados. Em concordância com a avaliação na perspectiva da professora, os alunos se 
sentiram mais dispostos na parte inicial das atividades. Uma justificativa para isso é um fato já 
mencionado no item vi que relata a aplicação do projeto de extensão ampliado. Nessa etapa foi 
necessário realizar os experimentos com a sala de aula fechada e, por ser verão, todos os 
participantes sentiam o clima muito abafado pela sala de aula não ter um ventilador. 

A reação da professora ao se deparar com a faixa etária que o projeto de extensão seria 
destinado não foi contrária ao que a proponente deste projeto cogitou. Esse trabalho foi encarado 
como um desafio, visto que é uma prática inovadora do Ensino de Ciências, especialmente a Física. 
Foi evidenciado, de acordo com a entrevista, que a formação continuada nessa área da professora se 
tornou inviável por ela não demonstrar predisposição a aprender. 

Percebe-se, ao observar a expressão das crianças, que os vídeos Bananas de Pijamas 
perseguindo o arco-íris e Luan – o cometinha produziram um grande impacto nas crianças e este 
fato confirma a eficiência da utilização de vídeos como organizador prévio.  

A fala da professora sobre sua formação expressa a restrição de alguns temas biológicos na 
formação de pedagogos e a sua falta de interesse em ensinar Ciências da Natureza a essa faixa 
etária. Por outro lado, observando o relato da professora, percebe-se que ela não considera ter 
acrescentado informações em sua formação, pois ela mostrou já ter conhecimentos sobre os 
assuntos abordados e não manifestou vontade em aprender mais e ensinar o assunto.  

Os experimentos foram uma abordagem para instigar as crianças a entender alguns 
fenômenos e ajudou a contemplar os objetivos de propiciar predisposição a aprender e promover 
situações potencialmente significativas para a aprendizagem de conceitos físicos de óptica. Prova 
disso é que as crianças questionavam sobre cada experimento. 
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Foi possível perceber a mudança de comportamento de algumas crianças. Alguns se sentiam 
muito tímidos no início das atividades e depois de alguns encontros se tornaram muito 
questionadores e curiosos. Outro exemplo isolado é um menino que não se interessou por nenhuma 
das atividades da primeira etapa do projeto de extensão, porém, quando a explicação sobre a 
evolução do Universo começou, ele se mostrou muito curioso e era quem mais participava. 

Em consonância com a sugestão da professora para possíveis melhorias é necessário 
diminuir o tempo de cada atividade, pois depois de 20 ou 30 minutos o tema acabava se dispersando 
ou se tornando cansativo para as crianças. Isso está diretamente relacionado com o tempo de 
concentração pessoal e a quantidade de informações oferecidas. Com esta experiência, percebe-se 
que é necessário utilizar várias modalidades de ensino, como vídeos, painéis, slides e criação de 
desenhos, em uma mesma aula para prender a atenção dos alunos e estes são indícios da diversidade 
de materiais proposta por Moreira (2000, b) na Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica. 

A professora apontou o fato de as crianças não aprenderem todos os conceitos apresentados 
de acordo com a fase na qual se encontram. Isso se ajusta a proposta deste projeto de extensão, pois, 
a intenção não foi ensinar Física, mas, apenas, inserir alguns conceitos-chave que servirão de 
suporte para contato posterior com os temas e, assim, facilitar a aprendizagem de cada indivíduo. 

No decorrer das aulas não foi destinado tempo para as crianças construírem seus próprios 
experimentos, porém, em análise das aulas, acredita-se que foi possível proporcionar um ambiente 
pedagógico para estes alunos do 1º ano do Ensino Fundamental. Com isso, foi identificada nos 
alunos predisposição a aprender os temas de óptica embasado em objetivo específico. 

Um passo importante para dar início a evolução conceitual e ensinar com base na 
Aprendizagem Significativa Crítica foi promover situações potencialmente significativas para a 
aprendizagem de conceitos físicos de óptica. No projeto de extensão aqui relatado foi possível 
perceber indícios da prática de ensino construtivista.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As aulas de Ciências abordam assuntos que fazem com que os alunos discutam sobre 
questões que antes eram consideradas naturais por eles como, por exemplo, o mito do pote de ouro 
no final do arco-íris. Assim, o ensino de ciência pode ser “uma ótima oportunidade para que as 
crianças aprendam a se expressar (Schroeder, 2007, p. 91)” e ainda “podem servir para auxiliar na 
maturação dos valores afetivos necessários para o aprendizado (op. Cit., p. 91).” 

Embasando-nos na Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel e na 
Aprendizagem Significativa Crítica de Marco Antônio Moreira acreditamos que é necessário inserir 
conceitos científicos desde os primeiros anos da formação escolar. A justificativa para tanto é que 
toda a aprendizagem dessa área que os estudantes terão nos anos seguintes depende da introdução 
realizada no início do Ensino Fundamental (Moreira, 2000). Com isso, é importante que, mesmo 
sem a obrigatoriedade no currículo, sejam realizados, ao menos, projetos de extensão que possam 
inserir conceitos físicos aos alunos para que esses consigam construir de maneira contínua um 
melhor entendimento do mundo que os rodeia. O estudo relatado aqui é apenas um primeiro passo. 

Nessa perspectiva, além de ensinar Física, acima de tudo, a formação de cidadãos críticos 
tem importância na formação coletiva da sociedade. Esse cidadão vai tentar entender o motivo e o 
significado das coisas que acontecem no mundo e participar da construção de sua cidadania. Essa é 
a maior contribuição de qualquer aula de Física e foi a principal motivação deste trabalho trabalho 
de conclusão de curso, que contribuiu muito para a formação dos pesquisadores e acredita-se que 
esta sugestão de estratégia de ensino que busca a evolução conceitual é um grande avanço em 
relação aos objetivos do projeto de extensão.  
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Resumo 

 
Estudos vêm investigando as ideias dos alunos sobre aspectos astronômicos da Terra em diferentes 
contextos culturais. Este trabalho apresenta os resultados de uma investigação realizada com 52 
alunos de uma escola pública estadual em um contexto urbano, com idades entre 14 e 18 anos, com 
a finalidade de identificar os modelos para explicar o formato da Terra. A partir de uma entrevista 
inspirada nos estudos clínicos piagetianos, foram identificados quatro modelos: (a) a Terra é uma 
ilha; (b) a Terra é redonda e dividida entre terra e céu; (c) a Terra é redonda e vivemos dentro dela; 
(d) a Terra é redonda e o referencial “para baixo” se relaciona com o seu centro. Observou-se que, 
com o aumento da idade do indivíduo, seu modelo mental evolui. No entanto, ideias contraditórias 
sobre os modelos da Terra e as explicações sobre as fases da Lua podem ser identificados em alunos 
com bom desempenho escolar, mostrando a necessidade da mediação do professor para a 
confrontação dos modelos dos estudantes com o modelo científico. 
 
Palavras-chave: Ideias dos alunos; modelos Terrestres; fases da Lua; construção do conhecimento. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Piaget (1933) foi o primeiro a publicar resultados sobre investigação das ideias dos alunos 
no que diz respeito à Terra. Esses resultados são encontrados na obra “La representación Del 
Mundo en El niño” (“O Mundo representado na criança”). Piaget identifica etapas que vão desde 
um “mundo artificial” a um mundo que se aproxima muito da realidade física. Nos aspectos 
relacionados aos fenômenos naturais, Piaget concentrou-se no ciclo dia-noite e nas fases da Lua, 
identificando três etapas que mostram uma tendência evolutiva do pensamento: o “animismo” 
infantil, com a Lua composta por peças, podendo se montar e desmontar; o artificialismo reduzido, 
no qual a Lua é cortada pelo vento ou tem a capacidade de seccionar-se; e as explicações naturais, 
com a Lua desaparecendo parcialmente devido ao seu movimento ou porque nuvens a cobrem 
(Piaget 1933). Além dessas etapas, discutiu as dificuldades  para a criança entender as fases da Lua 
e o ciclo dia-noite. Segundo o pesquisador, entender esses fenômenos requer a compreensão  do 
formato da Terra, a existência da gravidade, o movimento dos astros e a rede de relações o desses 
conhecimentos. Para uma criança, isso é muito difícil, pois elas apenas criam seus modelos na 
tentativa de explicar o que observam em seu dia a dia (Piaget 1933). 

Os estudos sobre as ideias sobre a Terra tiveram continuidade com Nussbaum e Novak 
(1976), Sadler (1987), Baxter (1989), Vosniadou e Brewer (1992), que realizaram investigações 
sobre fenômenos naturais e aspectos astronômicos do planeta. Em todos os estudos realizados, 
destaca-se a semelhança entre os modelos conceituais utilizados pelas crianças, mesmo em 
diferentes regiões e culturas. Na maioria das pesquisas, as ideias encontradas estão relacionadas a 
uma experiência pessoal e cultural com tais fenômenos. 

Este trabalho apresenta uma investigação realizada sobre as ideias de alunos com idades 
entre 14 e 18 anos, cursando o último ano do ensino fundamental e médio, em relação ao formato 
da Terra, buscando identificar os modelos que explicam o ciclo dia-noite e as fases da lua, bem 
como, os confrontos que esses modelos podem gerar no aprendizado. O propósito desta pesquisa é 
fornecer subsídios ao professor de Ciências, para que ele possa compreender melhor as ideias dos 
alunos sobre o planeta, para poder ajudá-los a caminhar em direção à sua compreensão científica. 
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PESQUISAS SOBRE AS IDEIAS DOS ALUNOS QUANTO AOS ASPECTOS 
ASTRONÔMICOS DA TERRA. 
 

Os estudos realizados por Nussbaum e Novak (1976) podem ser considerados os primeiros a 
se preocuparem com as ideias das crianças em relação ao formato da Terra e a existência da 
gravidade. Suas investigações foram realizadas com um grupo composto por 52 crianças norte-
americanas, com idade entre 7 e 8 anos. Este grupo foi dividido em subgrupos com a mesma 
quantidade de indivíduos, porém submetido a situações diferentes. O primeiro grupo foi submetido 
a entrevistas antes de estudar os conceitos relativos à gravidade e ao formato do planeta. O segundo 
grupo foi submetido à mesma entrevista, mas após terem estudado o assunto. Os resultados entre os 
dois grupos foram muito similares (Figura 01).  

 

Figura 01 – Concepções das crianças em relação à Terra no espaço e percentual de norte 
americanos e nepaleses que apresentaram as respectivas concepções. 

  
Nos dois grupos identificam-se cinco noções sobre a Terra, das quais as duas primeiras eram 

mais egocêntricas e primitivas: uma descrevia a Terra como plana e a outra dividia a Terra em céu e 
terra. Não havia uma consciência da existência de um espaço sideral. As outras três noções se 
mostravam mais elaboradas conceitualmente. Ambas faziam referência a uma Terra esférica, mas a 
presença de um espaço sideral e da existência de gravidade era muito variada, ou até mesmo 
inexistente. O mesmo estudo foi repetido por Nussbaum e Novak, no Nepal, com crianças entre 8 e 
12 anos. As cinco ideias encontradas são similares àquelas encontradas nas crianças norte-
americanas.  

Nussbaum repetiu os estudos, em 1979, entrevistando 240 crianças, em Jerusalém. As ideias 
encontradas novamente foram similares aos estudos anteriores. Com essa nova investigação, 
Nussbaum comprovou que existia uma relação de ideias conforme a idade das crianças: quanto mais 
jovem, mais rudimentares e menos evoluídas eram as ideias (Navarro 2007). Esse resultado é 
evidenciado no texto “Ideas científicas en la infancia y la adolescencia”, publicado em 1992 por 
Nussbaum.  
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Baxter (1989) fez investigação semelhante com 52 estudantes ingleses de faixa etária 
compreendida entre 9 e 16 anos, a fim de investigar suas ideias sobre o formato da Terra. As noções 
encontradas foram muito semelhantes às cinco noções identificadas nos estudos de Nussbaum e 
Novak (1979). Porém, elas foram reduzidas a quatro noções, pois a ideia de uma Terra Plana ou de 
uma Terra dividida em dois hemisférios separando o céu e a terra diminuía com a idade. A partir 
das noções sobre a Terra, investigou como as crianças explicavam o ciclo dia-noite e identificou 
seis linhas de pensamento diretamente relacionadas com os modelos que explicavam o formato da 
Terra: (1) “o Sol se esconde atrás das montanhas”; (2) “as nuvens cobrem o Sol”; (3) “a Lua cobre o 
Sol”; (4) “o Sol se esconde atrás da Terra uma vez ao dia”; (5) “a Terra gira em torno do Sol uma 
vez ao dia”; e (6) “a Terra gira em torno de seu eixo uma vez ao dia”. Nos estudantes entre 9 e 10 
anos, a ideia predominante sobre o ciclo dia-noite foi aquela que corresponde à Terra se movendo 
ao redor do Sol uma vez ao dia (ideia 5).  A segunda mais predominante é aquela em que já se 
aceita que a Terra gira em torno de seu eixo (ideia 6), e por isso ocorre o ciclo dia-noite. Esta ideia 
aparece com maior frequência na faixa etária de 13 a 16 anos . 

Sadler (1987) entrevistou 25 estudantes norte-americanos com o objetivo de identificar as 
concepções destes em relação às estações do ano, as fases da Lua e o ciclo dia-noite. – esta 
investigação seria realizada com crianças abaixo de 7 anos, mas conforme a publicação de Piaget, 
em 1933, crianças abaixo desta faixa etária apenas explicavam aquilo que vêm acontecer ao seu 
redor e não conseguiriam assimilar fenômenos naturais. Em relação às estações do ano, identificou 
que havia uma falta de compreensão não só sobre como elas ocorriam, mas também que havia uma 
dificuldade muito grande em representar os tamanhos relativos e as distâncias que separam o Sol, a 
Lua e a Terra. A maioria dos estudantes desenhou  os astros com o mesmo tamanho e relacionou as 
estações do ano com o fato da Terra estar mais próxima ou mais afastada do Sol. Segundo Navarro 
(2007), Sadler sugere que essas concepções são produzidas devido a modelos apresentados em sala 
de aula ou esquemas em  livros didáticos que não usam escalas adequadas para desenhar os astros e 
representar como ocorrem, de fato, as estações do ano. Esta concepção também se repetiu nos 
estudos de Baxter (1989). 

Estudos mais recentes, concentrados em investigar as ideias sobre o ciclo dia-noite e o 
formato da Terra, foram realizados por Vosniadou em conjunto com Brewer (1994), e 
posteriormente com Samarapungavan (1996), Hawks e Diakidoy (1997). Segundo Driver, Squires, 
Rushworth e Wood-Robinson (1994), a presença de ideias tão semelhantes entre crianças com 
culturas tão distintas, desperta grande interesse. 

Vosniadou e Brewer (1990, 1992, 1994, citados por Navarro, 2007) realizaram os estudos 
considerados mais completos, pois se preocuparam em investigar não somente as ideias, mas 
também suas causas e como elas evoluem ou se modificam ao longo do processo de construção do 
conhecimento do indivíduo. Para tal, basearam-se em conceitos de modelos mentais, tais como 
estruturas e representações mentais dinâmicas e evolutivas, condicionadas por pressupostos, 
experiências e crenças. Os autores sugerem que as explicações para o ciclo dia-noite vêm dos 
modelos mentais em relação ao formato da Terra - uma criança que “não aceita” a Terra como um 
modelo esférico, não conseguirá explicar o ciclo dia-noite em termos do movimento de rotação. 
Para as crianças que têm como modelo uma Terra esférica, o dia e a noite são explicados com base 
em modelos geocêntricos ou heliocêntricos (Navarro, 2007). Os resultados foram validados por 
estudos posteriores, juntamente com Samarapungavan, Hawks e Diakidoy (1997, citados por 
Navarro, 2004) quando se identificou a forte presença dos elementos culturais nos modelos e 
percebeu-se que a grande maioria dos estudantes associa a Lua com a noite. 

 
METOLOGIA 
 

Este trabalho baseou-se nas investigações internacionais descritas anteriormente, para 
identificar e discutir as ideias de alunos de ensino fundamental e médio sobre o formato da Terra. A 
pesquisa foi realizada com 52 estudantes na faixa etária compreendida entre 14 e 18 anos, do oitavo 
ano do Ensino Fundamental e das séries regulares do Ensino Médio da cidade de Porto Alegre. 
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Todos os estudantes já haviam estudado, ao longo de sua vida escolar, os aspectos astronômicos da 
Terra. Os alunos foram selecionados em três turmas, com a pré-condição de ter bom rendimento 
acadêmico (médio-alto) e não estar em tratamento psicológico e/ou psiquiátrico. Todos os alunos 
investigados pertencem a uma mesma escola pública estadual e suas famílias podem ser 
enquadradas dentro das classes médias baixas e baixas.  

Cada indivíduo foi submetido a uma entrevista inspirada nos questionários clínicos 
piagetianos, publicados por Piaget (1933), Nussbaum e Novak (1976), Vosniadou e Brewer (1994), 
com as seguintes questões:  

• Como você desenharia a Terra?  
• Em seu desenho, represente o referencial “para onde as coisas caem”?  
• Como um astronauta que está se aproximando da Terra em um ônibus espacial 

enxergaria as pessoas?  
• Como você explicaria o ciclo dia-noite?  
• Como você explicaria as fases da lua?  

 
O trabalho desenvolvido assumiu a posição de Navarro (2004), proposta por Vosniadou e 

Brewer (1994), de que o modelo mental sobre a Terra determina como se explicam os fenômenos 
naturais. Por isso, os estudantes primeiramente expressaram suas ideias sobre como é a Terra.  

Para cada resposta do indivíduo, um novo questionário era aplicado, apresentando “situações 
problemas”, com o objetivo questionar a concepção prévia. A duração dessas entrevistas variou de 
15 a 20 minutos, sendo que todas elas foram administradas pela primeira autora deste trabalho. As 
respostas foram gravadas e, após o término das entrevistas, cuidadosamente transcritas para 
anotações que foram anexadas ao desenho de cada indivíduo. Posteriormente foi realizada uma 
análise qualitativa do discurso para a identificação das ideias dos indivíduos e uma análise 
quantitativa. As noções identificadas foram categorizadas de forma similar às noções propostas nos 
estudos de Nussbaum e Novak (1976) e Baxter (1989). 
 
RESULTADOS 
 
AS IDEIAS DOS ALUNOS SOBRE OS MODELOS SOBRE A TERRA 
 

Os alunos constroem suas ideias sobre o Planeta em que vivem. Essas ideias podem, ou não, 
estar de acordo com os conceitos ensinados na escola. Porém, na maioria das vezes, existe um 
modelo alternativo sobre o que é a Terra. Essa ideia costuma ser ocultada pelo discurso do professor 
em sala de aula ou por uma gravura no livro didático. O aluno grava a ideia científica e a aceita 
como sendo a única verdade. Porém, se ele é solicitado a explicar alguns aspectos astronômicos, tais 
como o dia e a noite ou as fases da Lua, ele enfrenta dificuldades, pois seu modelo da Terra não se 
assemelha com o modelo da Terra que seu professor e/ou o livro apresentou. A esse fato, Piaget 
(1933) se refere como egocentrismo que, segundo Nussbaum (1992), é o responsável pela 
dificuldade cognitiva do aluno em assimilar a ideia científica sobre a Terra.  

A representação do modelo científico tradicionalmente apresentado nos livros didáticos fica 
evidenciada na entrevista de um aluno de 16 anos. Seus traços representam a Terra como um 
“globo” com os continentes marcados por traços não uniformes e estrelas que indicam o espaço 
sideral (Figura 02). 
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Figura 02 – Representação esquemática da Terra proposta por um estudante de 16 anos, do sexo 

masculino. 
 

Ao concluir o desenho, o aluno se manifesta: “Dizem que a Terra é redonda, mas eu nunca 
a vi! O que vejo é uma Terra plana com o chão na parte de baixo, onde pisamos e o céu na parte de 
cima, onde voam os pássaros e os aviões”. Quando questionado sobre porque desenhou a Terra 
redonda, se ele acreditava que ela não era daquela forma, rapidamente ele responde “Porque a 
escola me ensinou que a Terra é redonda e grande parte dela é composta por água. Também dizem 
que existe o espaço sideral, onde só têm estrelas e galáxias (...) e é a gravidade que segura tudo 
isso.” Ao ser indagado sobre a gravidade, o aluno sugere que há dois tipos de gravidade: uma que 
atua como suporte, segurando todas as coisas no Universo e outra que atua somente na Terra, tendo 
como função segurar todas as coisas no chão. Percebe-se a dificuldade do aluno em descrever a 
gravidade e sua relação com a massa dos corpos. O aluno manifesta o egocentrismo: a gravidade é 
uma força que mantém todas as coisas presas ao chão, aqui na Terra. 

Outros estudantes relacionam a Terra a uma grande ilha (Figura 03). O desenho parece 
sugerir a interpretação de que o aluno uniu a sua concepção prévia sobre o formato da Terra, com a 
ideia cientifica que o professor lhe apresentou.  

Figura 03 – Ideia mais primitiva encontrada nos alunos sobre o formato da Terra: “é como uma 
ilha”. Este desenho foi proposto por um estudante de 16 anos, do sexo masculino. 

 
Provavelmente, esse aluno ainda se encontrava em um processo de construção do 

conhecimento, o qual foi ligeiramente interrompido pela ação do professor com o modelo científico, 
onde se representa a Terra composta por grande parte de água e com continentes (grandes extensões 
de terra). Esse aluno foi condicionado a aceitar a ideia científica, mas não conseguiu se desprender 
da ideia prévia que possuía a respeito do Planeta. É provável que, antes de estudar sobre o assunto, 
esse aluno acreditasse que a Terra era plana, como uma grande extensão de terra no meio de um 
grande oceano: “uma ilha”. Tal ideia é descrita por Nussbaum e Novak (1976). 

Uma análise qualitativa das ideias identificadas nas entrevistas permitiu resumi-las em 
quatro modelos mentais referentes ao formato da Terra (Figura 04). Para identificar esses modelos 
foram usados os mesmos critérios apresentados nos trabalhos de Nussbaum e Novak (1976), 
Vosniadou e Brewer (1994) que consideravam o quanto os aspectos presentes na ideia do estudante 
se aproximavam da ideia científica.  
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Figura 04 – Representação esquemática dos quatro modelos mentais referentes ao formato da Terra 

identificados nos 52 estudantes entrevistados, com idade entre 14 e 18 anos. 
 
Os modelos foram classificados, em ordem evolutiva crescente, como T1 (a Terra como 

uma ilha), T2 ( o Planeta dividido em terra e céu), T3 (a Terra é uma “bola” e que vivemos dentro 
dela) e T4 (a Terra é redonda e o referencial “para baixo” está relacionado com seu centro). 
Percebeu-se que a noção T3 apareceu em 23% da amostra. Esse modelo também foi identificado 
por Nussbaum e Novak (1976) e Baxter (1989), no qual os estudantes apontaram que viviam dentro 
da “Bola” (a Terra). A noção T2 correspondeu a 13% da amostra e a noção T1 em 6%. O modelo 
científico, noção T4, correspondeu a 38% da amostra, sendo este percentual composto pelos 
indivíduos, em sua maioria, compreendido na faixa etária de 14 a 18 anos.  O Quadro 1 apresenta a 
frequência do aparecimento dos modelos mentais T1, T2, T3 e T4 com a idade dos alunos. 
 
Quadro 01 – Frequência dos modelos mentais T1, T2, T3 e T4 identificados nos alunos, referentes 
ao formato da Terra. 
 

Modelos mentais 
identificados nos alunos 

14 
anos 

15 
anos 

16 
anos 

17 
anos 

18 
anos Total 

T1 2 1 0 0 0 3 
T2 1 3 3 0 0 7 
T3 0 3 5 2 2 12 
T4 4 5 5 6 10 30 

      52 
 

Percebe-se que a evolução da ideia do formato da Terra no modelo mental do indivíduo está 
diretamente relacionada com o aumento da idade. O modelo T1, mais primitivo, foi identificado em 
3 alunos de faixa etária de 14 a 15 anos.  O modelo T4, considerado “científico”, foi mais frequente 
nos alunos de faixa etária de 17 a 18 anos, estando presente em 30 alunos. Esses resultados são 
validados pelos estudos de Nussbaum e Novak (1976), Vosniadou e Brewer (1994) que sugerem 
que as evoluções dos modelos mentais que explicam o formato da Terra são mais frequentes em 
alunos com maior idade e maior escolarização. 
 
AS IDEIAS DOS ALUNOS SOBRE AS FASES DA LUA 
 

Investigando as ideias dos alunos sobre as fases da Lua identificam-se quatro linhas de 
pensamento que se assemelham muito aquelas encontradas por Baxter (1989): (1) “A Lua assume 
as quatro formas que vemos referentes às suas fases”; (2) “A sombra que o Sol faz na Lua é 
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responsável pelas suas fases”; (3) “A sombra que a Terra faz na Lua é a responsável pelas suas 
fases”; (4) “As fases da Lua se dão devido à porção de sua face que está iluminada”. Essas ideias 
estão resumidas na Figura 05. 
 

 
Figura 05 – Ideias identificadas nos alunos no que se refere às fases da Lua. 

 
Das quatro ideias identificadas, percebe-se que três delas têm como foco a ideia de que a 

Lua é um corpo estático, podendo ser ocultada pela Terra ou pelo Sol e, até mesmo, um corpo 
estático capaz de assumir diferentes formas (animismo infantil). Essas ideias estão presentes em 
mais de 50% dos entrevistados.  

A dificuldade dos alunos em explicar as fases da Lua pode ser observada em alguns trechos 
das entrevistas: 

Aluno 1 (16 anos): “Não sei explicar as fases da Lua. Acho que quando vemos a fase cheia da Lua é porque 
ela está mais perto da Terra. As outras fases são porque a Lua começa a se afastar do nosso Planeta até que 
some do nosso campo de visão e dizemos que não tem Lua. Essa é a fase nova.” 

Aluno 2 (14 anos): “Acho que a Lua assume as quatro formas que vemos nas quatro fases: nova, cheia, 
minguante e crescente”. 

Aluno 3 (18 anos): “As fases da Lua são causadas por que a Terra faz sombra sobre ela”. 

Aluno 4 (15 anos): “As fases da Lua são causadas por que o Sol faz sombra sobre ela”.  
 
Essa dificuldade em explicar as fases da Lua ocorre porque a maior parte dos alunos 

entrevistados acredita que tanto a Terra, como a Lua, são corpos estáticos. Além disso, muitos 
apresentam o modelo mental de que todos os objetos(pessoas, nuvens, natureza, Lua, Sol, etc.) 
“estão dentro da Terra”. Outro fato curioso é que, mesmo aqueles alunos que descrevem um modelo 
para a Terra mais próximo do modelo científico, ao explicar as fases da Lua, apresentam 
dificuldades e não conseguem relacionar sua explicação ao modelo adotado. Isso reforça a ideia de 
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que o ato de investigar as ideias dos alunos e confrontá-las, a fim de buscar uma evolução, é papel 
fundamental do professor. 

 
CONCLUSÕES 
 

O estudo realizado com os alunos sobre suas ideias em relação ao formato da Terra e as 
fases da Lua foi validado pelos estudos internacionais desenvolvidos anteriormente na mesma linha 
de pesquisa, uma vez que os modelos identificados se assemelham em muitos aspectos. Este 
resultado mostra que as ideias dos alunos independem de questões culturais e regionais, permitindo 
concluir que a ação do professor no confronto entre tais modelos é essencial para a aprendizagem 
dos modelos científicos astronômicos da Terra. Autores como Giordan (1996) e De Vecchi (1987), 
que focam seus estudos nas concepções prévias dos alunos, aceitam essas ideias como explicações 
que relacionam evidências do que se presencia no dia a dia. Com isso, renovam a necessidade de 
buscar uma conciliação entre as ideias prévias e as ideias científicas através de um processo 
evolutivo que consiste em conhecer, investigar e confrontar essas ideias, com a mediação do 
professor.  

Infelizmente, a confrontação de ideias não costuma ser uma prática na maioria das salas de 
aula. Usualmente, o professor apresenta os modelos científicos sem questionamentos e os impõe aos 
alunos. Isso ocasiona uma situação identificada neste trabalho: o aluno tem seu processo de 
construção de conhecimento afetado por uma ideia imposta, não passando pelo processo de 
confrontação que o levaria a uma evolução de sua concepção, à reconstrução do seu conhecimento. 
Com isso, na tentativa de explicar as ideias científicas, o aluno traz interpretações equivocadas.  

Os resultados deste trabalho pretendem contribuir para auxiliar o trabalho do professor de 
Ciências, possibilitando o planejamento de atividades de questionamento e confrontação das ideias 
ao ar livre, onde o aluno possa comparar o que está vendo com a situação-problema. Após a 
investigação e confrontação das ideias prévias dos alunos, é importante fazer uso de recursos 
visuais e espaços informais de educação para facilitar a evolução e assimilação do modelo 
científico. 
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Resumo 
 
Neste artigo são apresentadas discussões sobre o método experimental reconstruído historicamente 
como tal, devido aos trabalhos de Galileu Galilei, seus contextos históricos, e as diferentes 
abordagens presentes na atividade experimental para o ensino de Física.  Para o desenvolvimento 
dessa proposta, realizou-se uma pesquisa experimental, exploratória, interpretativa, observando os 
diferentes enfoques e abordagens atualmente empregados na atividade experimental para o ensino 
de física. Sugere-se também, um experimento de óptica inserido em uma abordagem demonstrativa 
com enfoque investigativo, para o ensino de ciências nas séries finais do Ensino Fundamental. 
Conclui-se que dentro de uma perspectiva de ensino não tradicional, os métodos experimentais 
iniciados por Galileu, e que hoje estão apoiados por teorias de aprendizagem contemporâneas, 
podem ser eficientes, contribuindo de forma significativa para o ensino aprendizagem em ciências. 
Além de que, oferece ao professor, um método instrucional facilitador, para a promoção da 
mudança conceitual, transformando as aulas de ciências em momentos ricos de interações sociais, 
favorecendo a ligação entre a linguagem conceitual presente nas ciências e o mundo empírico. 
 
Palavras-chave: Atividade experimental; História das Ciências; óptica; Ensino de Física. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A atividade experimental tem reconhecida importância por inúmeros pesquisadores e 
professores de Ciências, como meio eficaz para o ensino aprendizagem. As pesquisas atuais têm 
procurado caracterizá-la por propósitos, abordagens e em seus diferentes enfoques (Araujo & Abib, 
2003). 

Do ponto de vista educacional, presume-se que a experimentação em Física possa, além de 
trazer respostas aos questionamentos feitos pelos estudantes sobre a validade ou limitações de 
modelos físicos, gerar novas questões, influenciando diretamente o ensino de ciências. 

No tocante à Ciência, Tecnologia e Sociedade, a construção de aparatos experimentais para 
a comprovação teórica, pode gerar soluções de desenvolvimento menos agressivas ao planeta, 
questão determinante nos rumos da qualidade de vida de toda uma população. 

Neste contexto, percebe-se que para compartilhar conceitos e significados em ciências, 
ampliar os saberes nos âmbitos educacionais e tecnológicos, independente das abordagens 
experimentais usadas, está presente o assim denominado método experimental.  

 A partir dessa perspectiva desenvolveu-se o presente trabalho apoiado em discussões sobre 
o método experimental, iniciado por Galileu Galilei, mas que, hoje, tem sua ênfase modificada, 
sendo apresentado nas salas de aula por professores, por meio de inúmeras e distintas abordagens. 

A fim de suscitar reflexões sobre o tema, apresenta-se, também, uma atividade experimental 
em Óptica, com abordagem demonstrativa com enfoque investigativo, como meio de contribuição 
para o ensino de Física para Séries Finais do Ensino Fundamental. 
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GALILEU GALILEI, A EXPERIMENTAÇÃO, ASPECTOS HISTÓRICOS. 
 
Historicamente o assim denominado método experimental remonta uma história de mais de 

400 anos, formalizada, por assim dizer, pelos trabalhos do físico pisano Galileu Galilei, na Itália. A 
partir das contribuições de Galileu, aliado ao método cartesiano e baconiano, novos métodos 
surgiram no sentido de superar a cegueira causada pelo próprio empirismo, além dos extravios do 
puro racionalismo, e que acabariam reformulando novas ideias na história do pensamento científico 
(Galileo,1945).  

Galileu nasceu em Pisa em 1564, na Itália, e vinte e sete anos mais tarde, iniciou seus 
estudos nas ciências médicas, na Universidade de Pisa.  Influenciado pelas obras de Euclides e de 
Aristotéles, deixou a área médica e interessou-se pelas Ciências Matemáticas. De 1592 a 1632, 
desenvolveu estudos envolvendo a descrição geométrica dos movimentos e detalhando suas 
descobertas telescópicas no seu Sidereus Nuncius, revolucionando a Física e a Astronomia e 
destronando o sistema aristotélico-tomista como descrição do mundo físico (Resquetti & Neves, 
2011). 

Nos primeiros documentos de Galileu, nota-se forte influência da Física desenvolvida no 
Medioevo sobre os trabalhos do físico pisano, especialmente relativos ao movimento dos corpos, e, 
a princípio de forma teórica, sem ainda a presença predominante da atividade experimental.  

Segundo Resquetti & Neves (2011), até 1604 por influência de Nicollò Tartaglia (1550-
1557), Galileu, acreditava que a velocidade dos corpos em queda, era proporcional à distância 
percorrida; Tartaglia, não acreditava em movimentos mistos, ou seja, com dois componentes de 
velocidade. Este defendia que a velocidade de um corpo, durante o movimento natural de descida, 
aumentava em função do espaço percorrido e não de uma suposta aceleração. Embora Tartaglia, 
tenha se equivocado nas afirmações anteriores, ele foi o primeiro a submeter a ciência do 
lançamento de projéteis a um rigor matemático (Koyré, 1982). 

Com a obra Discursos e Demonstrações Matemáticas acerca de Duas Novas Ciências 
(1638), uma de suas obras mais importantes, Galileu Galilei, apresenta sob outro viés a Mecânica, 
em um diálogo rico realizado entre três interlocutores: Salviati, o próprio o Galileu, sábio 
experimentador; Sagredo, o homem prático, de mente progressiva e sem raízes ou crenças, e 
Simplicio, apresentador de um ponto de vista aristotélico de professor dogmático, que defende 
velhas teorias, procurando a todo custo, fundir as teorias reformuladas com as teorias aristotélicas. 

Nesta obra, Galileu, conduz o diálogo para que a explicação dos fenômenos observáveis em 
Mecânica não possa ser totalmente caracterizada por meio de uma abordagem qualitativa, teórica e 
imaginária. 

Sobre a obra de Galileu, Resquetti & Neves (2011), ressaltam que “o esquema Galileano, 
parece inaugurar a ciência (esquecendo-se de dois mil anos que precederam Galileo Galilei, 
especialmente, na grande Física de Aristóteles)”.  

Na abordagem Galileana, verifica-se que o método experimental empregado na época não 
tinha objetivo instrucional, mas como prova experimental para refutação de uma teoria, a qual 
Galileu não concordava. 

Em oposição, hoje, 400 anos mais tarde, parece pertinente afirmar que o mesmo método 
utilizado por Galileu para verificar uma teoria, seja destinado a instruir, colocando o professor como 
responsável para assumir a atividade experimental com outros enfoques e diferentes abordagens. 

Sem a pretensão de apontar as falhas nos métodos conteudistas e livrescos presentes no 
ensino de Física, percebe-se, de fato, que muitas concepções errôneas ainda permanecem ancoradas 
na mente dos estudantes, e poderiam, no entanto, ser modificadas por resultados experimentais 
simples. 
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O ENSINO DE FÍSICA NO BRASIL E A RECONCEITUALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 
EXPERIMENTAL SOB A LUZ DA TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 
O ensino de ciências da natureza tem sido influenciado por diferentes tendências 

educacionais, que ainda hoje se apresentam nas salas de aula (Brasil, 1999). No Brasil o Ensino de 
Física, teve seu inicio no período colonial com a participação dos Jesuítas que atuavam no ensino 
secundário e superior.  

Mais tarde durante o Império, a disciplina era apresentada no 5° ano do ensino intitulado 
secundário, sendo que 20% da carga horária total era destinada a matemática e física (Bezerra, 
Gomes & Souza, 2009). Na metade do século XX, com a constituição de 1934, a carga horária da 
disciplina aumenta e alcança o nível de 27,3%, e, após a revolução de 1930, chega a um terço da 
carga horária total, ou seja, 33,3%. 

 Com a implantação da LDB nº 4024/61 as aulas de Ciências, eram ministradas apenas nas 
duas últimas séries do antigo curso ginasial. Passada uma década, com a LDB 5.692/71, as Ciências 
passaram a ser um obrigatório nas 08 (oito) séries iniciais do ensino fundamental.  

Neste período, o conhecimento científico era tomado como neutro e não se colocava em 
questão a verdade científica, as metodologias adotadas ou empregos de teorias de aprendizagem, 
que pudessem melhorar o ensino. 

Com o advento dos Parâmetros Curriculares Nacionais, o objetivo do Ensino de Ciências da 
Natureza passou a ser de oportunizar condições para o aluno participar da alfabetização científica 
(Delizoicov & Lorenzeti, 2001), dando espaço para que a ciência e tecnologias fossem 
questionadas.  

O ensino de Física, componente de importância para realização da alfabetização científica, 
tem sido tema de inúmeras discussões. Partes dessas pesquisas são direcionadas para os diferentes 
métodos e abordagens que podem ser adotadas pelo professor nas salas de aula para promoção de 
seu ensino. 

Abib & Araújo (2003), após revisão de aspectos predominantes em mais de 100 artigos 
publicados em dois periódicos no Brasil de 1992 a 2001, destacam que os trabalhos publicados 
nestes periódicos, se dividiram fundamentalmente em 05 (cinco) abordagens experimentais, dentre 
eles: a ênfase matemática; o grau de direcionamento – atividades demonstrativas e observacionais; 
uso de novas tecnologias, associação com cotidiano e montagem de equipamento. 

A abordagem mais frequente encontrada nesta revisão direciona para a ênfase experimental 
utilizada para demonstração ou verificação de uma lei física. Essa abordagem possibilita a 
professores e alunos, realizarem associações entre conceitos e fenômenos físicos, reduzindo o grau 
de abstração presente na teoria. Os mesmos autores, enfatizam que atividades demonstrativas, 
tornam as aulas mais interessantes e motivadoras, e consequentemente mais participativas, 
favorecendo a aprendizagem significativa de conceitos.  

Somado a essas potencialidades, (Séré, Coelho & Nunes, 2003), argumentam que a 
experimentação demonstrativa ou de verificação de uma lei, poder ser concebida como uma forma 
onde o aluno aprende a se servir de um método, a manipular uma lei e inclusive, verificar sua 
validade. 

Ressaltam ainda que, atividades experimentais, podem ser concebidas como uma forma de 
estabelecer uma ligação entre a linguagem natural, matemática, simbólica, o mundo dos conceitos e 
o referencial empírico.  

 Nesta direção, a realização das atividades experimentais podem ser...   
 

...enriquecedoras para o aluno, uma vez que elas dão um verdadeiro sentido 
ao mundo abstrato e formal das linguagens. Elas permitem o controle do 
meio ambiente, a autonomia face aos objetos técnicos, ensinam as técnicas 
de investigação, possibilitam um olhar crítico sobre os resultados. Assim, o 
aluno é preparado para poder tomar decisões na investigação e na discussão 
dos resultados. O aluno só conseguirá questionar o mundo, manipular os 
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modelos e desenvolver os métodos se ele mesmo entrar nessa dinâmica de 
decisão, de escolha, de inter-relação entre a teoria e o experimento (Séré, 
Coelho & Nunes 2003, P.39). 

 
Embora haja relevância a atividade experimental detém um enfoque diferenciado das 

abordagens utilizadas por Galileu. Atualmente, após maior compreensão de como ser humano 
aprende, cognitivistas reconhecem haver uma necessidade do método experimental ser 
reconceitualizado à luz de teorias sócio interacionistas (Neves; Caballero & Moreira, 2006).  

A teoria desenvolvida por (Ausubel & Hanesian,1978), por exemplo, encontra-se no 
cognitivismo, numa tendência construtivista e tem como eixo central a Aprendizagem Significativa. 
Segundo estes mesmos autores o objetivo principal da educação formal é a reorganização da 
informação para os alunos, exposição de ideias conceitos de maneira precisa e a possibilidade de 
sua aquisição de forma significativa.  

Moreira (2008) reconhece vantagens no ensino por descoberta, direcionando alguns aspectos 
positivos para o método experimental, desde que não seja trabalhada de uma forma rotineira e 
redutora.  

Nesta concepção, há uma necessidade de escolha por parte do professor do que se pretende 
com relação à atividade experimental, caso contrário à atividade pode ser caracterizada como 
entretenimento ou ainda arbitraria ou subjetiva para os alunos, ocasionando retenção de conceitos, 
sem significado.  

Na mesma direção, (Moreira, 2008) defende que a atividade experimental pode constituir 
um banco de provas permitindo que os alunos avaliem seus modelos de entendimento a respeito dos 
fenômenos naturais, favorecendo a aprendizagem.  

Dentro do que se pretende no contexto da aprendizagem significativa há uma necessidade de 
compartilhamento e negociação de significados em ciências, requerendo reciprocidade e 
responsabilidades diferenciadas por parte de professores e alunos. 

Portanto, neste contexto educacional, a atividade experimental como método, exige a 
implantação de uma relação dialógica entre professores e alunos no entorno dos conceitos 
científicos, mas cabe ao professor determinar que conceitos que pretende compartilhar com eles. 

Sendo assim, concebe-se que, por meio da atividade experimental cria-se um espaço para 
estabelecer conflitos cognitivos nos alunos, relacionando os conceitos prévios, oriundos de suas 
interações sociais anteriores e opô-los quando o desenvolvimento da atividade experimental ocorre.  

Essa metodologia corrobora com a mudança conceitual, questão, determinante na Educação 
Científica e Tecnológica.  

A partir desses apontamentos, cabe-nos concluir que a utilização de teorias de aprendizagem 
na abordagem experimental, podem ser contribuintes para que o aluno realize a mudança ou 
restruturação conceitual, oportunizando que haja compreensão de seus significados para o 
entendimento do mundo. 

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

Esta pesquisa caracterizou-se como exploratória, experimental e interpretativa com apoio 
bibliográfico, visto que a proposta centrou-se no fato de sugerir uma prática experimental com 
abordagem demonstrativa, visando o compartilhamento de significados em óptica.  

Nessa perspectiva optou-se pelo aparato de Dircks (Medeiros, 2006), popularmente 
conhecido como: a Vela Fantasma. Dentro do contexto da aprendizagem significativa, aparatos 
experimentais utilizados para o ensino, podem favorecer a não arbitrariedade, ou seja, podem ser 
concebidos como materiais potencialmente significativos, permitindo a relação entre novos 
conceitos, com os conceitos prévios existentes na estrutura cognitiva do individuo (Moreira,2008).  
O enfoque adotado foi direcionado para investigação dos fenômenos de reflexão e refração da luz.  
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A população participante desta atividade contou com uma turma de 28 (vinte e oito) alunos 
das séries finais do Ensino Fundamental regularmente matriculados em uma escola privada do 
Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, Brasil.  

Para a construção do aparato experimental, foram utilizados os seguintes materiais: 
 

01 placa de vidro de 40x40cm; 
01 placa de madeira enegrecida de 80x40cmx2cm, com friso para fixação perpendicular do 

vidro; 
01 (uma) vela; 
02 (dois) copos; 
Sala, ambiente, onde haja possibilidade de variar a intensidade luminosa. 
  
O aparato experimental em fase final, pode ser visualizado por meio da figura 01. 
 

 
Figura 01 – Aparato de Experimental. 

 
Após a montagem do aparato experimental, optou-se, como já salientamos anteriormente, 

por uma abordagem demonstrativa com enfoque investigativo. Alternou-se a possibilidade de 
observação do fenômeno de conjugação de imagem pelo vidro, em dois momentos; com alta e baixa 
intensidade luminosa, Figuras 02 e 03.  

O principio físico do experimento que foi apresentado, é modelado pelas leis da reflexão e 
refração da luz permitindo que, quando há variação da quantidade luminosa em um ambiente, pode 
ser realizada a transformação de um material transparente como vidro, em uma superfície a reflexão 
parcial da luz. 

Por meio da variação da intensidade luminosa no ambiente, tornou-se possível a verificação 
dos limites das leis da reflexão da luz, isto é, com luminosidade homogênea dispersa na sala, a luz 
refletida pelo copo, atravessa o vidro refratando a luz e atenuando os efeitos de reflexão.   

Ao escurecer o ambiente, a luz predominante é proveniente da vela, possibilitando que o 
vidro seja transformado em uma superfície com maior poder reflexivo, como revela a Figura 03.   

Neste momento há impressão de haver dois objetos, mas o que ocorre na realidade, é a 
formação de uma imagem no vidro caracterizada como virtual e simétrica ao objeto real.  
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Figura 02- Conjugação da imagem do 
objeto com alta intensidade luminosa 
com predominância da continuidade 
óptica. 

Figura 03- Conjugação da imagem com 
predominância da reflexão especular. 

 
Logo após o desenvolvimento da atividade experimental, abriu-se espaço para discussão 

entre professor e alunos sobre o que foi observado. Após essa etapa, foram dirigidas questões aos 
alunos para que pudessem refletir sobre aquilo que observaram. Tais questões foram colocadas aos 
alunos para favorecer uma aprendizagem por descoberta contemplando o enfoque investigativo; 

 
Segue uma amostra do padrão de questões, dirigidas aos alunos. 
 
1-Qual é a relação entre a variação da intensidade luminosa no ambiente, e a formação da 

imagem? 

2-Qual é a relação entre a lei 
v
cn = , onde n representa o índice de refração (grau de 

dificuldade que a luz apresenta ao atravessar um meio, diferente do ar), c a velocidade aproximada 
da luz no vácuo, e v a velocidade da luz em outro meio, no experimento apresentado? 

3-Há predominância de algum fenômeno físico?  Qual(is) reflexão(ões)? refração? difração? 
4- As situações apresentadas nesta atividade se assemelham em situações que ocorrem no 

cotidiano? Caso julgue afirmativa, explique sua resposta. 
  
 

DISCUSSÃO  
 
Após as reflexões geradas pelas indagações, os alunos participaram da etapa da avaliação. 

A proposta foi da construção de relatos e mapas conceituais. Nesse momento abre-se um espaço 
para discussão para (re)formulação de conceitos pelos alunos, e a origem de proposições com as 
possíveis explicações sobre o fenômeno.  

A Figura 04 indica um modelo mental, elaborado por uma aluna participante da aula, 
momento após a finalização da atividade experimental. Os mapas elaborados pelos participantes 
podem contribuir para que os mesmos organizem e externalizem os conceitos assimilados, visto 
que na atividade experimental há momentos ricos de compartilhamento de conceitos e 
significados. 
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Figura 04- Modelo mental, elaborado por uma aluna após a realização da atividade 
experimental - Fonte própria. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Por meio dos diferentes aparatos experimentais e da visualização das imagens pretendeu-se 
realizar uma experimentação em Ciências como campo de possibilidades ao professor e alunos para 
o  compartilhamento de significados e conceitos em óptica.  

De acordo com Perelman (1985), o ensino de física recreativo, não segue o sistema 
comumente empregado nos livros didáticos. Nesses livros, há um espaço muito pequeno para 
descrições de experimentos de Ciências divertidos e espetaculares. A Física, reduzida a um 
formulismo insuportável, sem história, memória, questionamentos e superações, acaba exilando as 
possibilidades dos alunos em serem atraídos pela empresa sempre bem vinda da interpretação da 
natureza. 

  Indiretamente, práticas dessa natureza reforçam o papel do professor de se constituir em um 
mediador, para que o desenvolvimento de sua prática pedagógica estimule os alunos a usar a 
criatividade e capacidade de reflexão e questionamentos sobre os fenômenos da natureza. 

 Em todos os momentos, foi perceptível um maior envolvimento dos alunos participantes. A 
predisposição, o esforço deliberado, gerado pela curiosidade que a atividade experimental oferece, 
oportunizou um espaço para negociação e compartilhamento de significados a respeito dos 
fenômenos ópticos, entre os alunos e professor e entre alunos.  

Dessa forma, foi notória a percepção de que a atividade experimental apresentada pelo 
professor, com abordagem demonstrativa, e com enfoque investigativo, constitui-se em uma 
experiência enriquecedora para o ensino de ciências, e, portanto, não deve ser abandonada em 
ambientes escolares.  

Para que o aluno não permaneça no mundo conceitual, podem ser realizadas outras 
indagações sobre as aplicações de tais dispositivos no cotidiano, possibilitando que o aluno refaça 
ligações que não foram contempladas explicitamente no experimento. 

Dentro de uma perspectiva para o Ensino de Física, onde inúmeros são os métodos e 
abordagens que contribuem para o ensino aprendizagem, concebe-se que, métodos experimentais 
para o ensino de física, tornam-se mais eficientes quando reconceptualizados por meio de teorias de 
aprendizagem, favorecendo as interações entre professores, alunos e o mundo dos conceitos físicos. 
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Conclui-se que dentro de uma perspectiva de ensino não tradicional, os métodos 
experimentais iniciados por Galileu, e hoje apoiados por teorias de aprendizagem contemporâneas 
são contribuintes para o ensino aprendizagem em Física.  
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Resumo 
 

O presente estudo relata a construção de um robô didático para utilização no contexto educacional 
no qual a ênfase está na utilização de materiais alternativos e de baixo custo. O foco central é sua 
utilização como instrumento didático para abordar os conteúdos de Física, proporcionando a 
aproximação dos estudantes da tecnologia presente no seu cotidiano. A importância na utilização da 
robótica no ensino decorre da possibilidade de que ela, além de ser um elemento atrativo, 
proporciona a popularização da tecnologia na escola. Contudo, os altos custos de equipamentos 
robotizados têm mantido as escolas aquém desse processo. A partir dessa realidade e com o 
propósito de torná-la viável no contexto escolar, foi projetado, construído e desenvolvido um robô 
baseado na utilização de materiais de baixo custo e de fácil aquisição. Para tanto foi utilizado o 
Arduino como plataforma em hardware livre e os componentes eletrônicos selecionados a partir dos 
disponíveis no mercado e de acordo com o fenômeno físico a ser estudado. Incialmente o robô foi 
desenvolvido na forma de um carrinho parametrizável a ser utilizado para abordagem dos conceitos 
iniciais de cinemática. Como resultado do estudo discute-se a importância de desenvolver 
equipamentos que possibilitem a isenção da tecnologia no ambiente escolar e que esta  esteja ao 
alcance das escolas.  
 
Palavras-chave: Ensino de Física; robótica educacional livre; ensino médio. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Dentre as principais preocupações dos educadores comprometidos com a melhoria da 
educação e com a transformação da sociedade, encontra-se a busca permanente pela (re)significação 
dos conteúdos escolares. A busca pela sintonia entre o que a escola ensina e o mundo vivencial dos 
estudantes tem sido a tônica dos debates proferidos nas comunidades científicas especializadas. A 
importância de alinhar o ensino com as novas exigências da sociedade contemporânea revela-se na 
medida em que a tecnologia passa a ocupar destaque na vida das pessoas e permanece distanciada 
da sala de aula, ao menos em processos diferenciados de apropriação do conhecimento que vão 
além de utilizá-la como uma extensão da biblioteca ou como espaço de jogos educacionais. É 
evidente que existem experiências pontuais de utilização excepcional e criativa da tecnologia, mas 
também é claro que os recursos tecnológicos são subutilizados em nossas escolas, em especial nas 
escolas públicas que ainda vivenciam um processo de informatização e conexão deficitário. A 
sociedade contemporânea é mediada pelas tecnologias sendo importante que o sistema educacional 
a considere como aspecto integrante de sua estrutura pedagógica. Tal necessidade é apontada pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 2002) que revelam a necessidade de incorporar a 
tecnologia a cada área do conhecimento presente na escola, principalmente em se tratando do 
Ensino Médio. 

Neste sentido, detecta-se a necessidade de criar alternativas tecnológicas para processos de 
aprendizagem no contexto escolar, o que leva a novas reflexões acerca de seus objetivos 
pedagógicos, uma vez que ela exige um desenvolvimento cognitivo mais complexo. E, uma vez 
criadas, de medir os desdobramentos, potencial e limitações de tais alternativas. Neste contexto, 
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atividades didáticas baseadas em seguir modelos ou memorizar passos devem abrir espaço para 
processos efetivos de construção de conhecimento, para a compreensão das etapas necessárias para 
esta construção e para o reconhecimento de quais mecanismos foram ativados durante o processo. 
Isso representa a superação da pedagogia tradicional muitas vezes presente na ação pedagógica do 
professor, em especial quando da utilização de recursos tecnológicos, apontando na direção da 
concepção construtivista, cuja tônica está na interação entre os sujeitos e entre eles e o objeto do 
conhecimento. 

Em termos da aproximação, do mundo vivencial essencialmente tecnológico com as ações 
desenvolvidas na escola, de modo especial em se tratando do ensino de Física, percebe-se 
claramente a existência de um descompasso entre conteúdos e cotidiano. A ausência de dispositivos 
eletrônicos na sala de aula, sejam eles simples ou sofisticados, dificulta a articulação entre os 
saberes e o mundo dos estudantes, limitando sua apropriação a conhecimentos que, apesar de 
importantes, não apresentam aplicabilidade imediata ou mecanismos de visualização concretas dos 
fenômenos e conceitos. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais fica claro que a Física a ser 
ensinada na escola deve deslocar seu eixo de pensar a formação de futuros engenheiros ou 
profissionais de telecomunicações, para tomar por referencial a necessidade de formar “um jovem 
solidário e atuante, diante de um mundo tecnológico, complexo e em transformação.” (Brasil, 2002, 
p. 62) 

Neste contexto de emergência da tecnologia na escola, apresenta-se a robótica como 
dispositivo potencializador da aprendizagem sendo considerada uma das dez áreas mais importantes 
de pesquisa no mundo, ainda pouco difundida no Brasil, principalmente em termos educacionais. 
Contudo, é preciso considerar que ela vem ganhando espaço cada vez mais significativo na vida das 
pessoas nos mais diferentes setores e situações. Tal realidade aponta para a necessidade de que o 
sistema educacional, tanto na educação básica, como nas universidades, reconheçam a robótica 
como uma alternativa didática emergente, poderosa e prioritária. Um dos principais objetivos de 
projetos na área de Robótica Educacional é o de levar até os ambientes de ensino recursos 
tecnológicos, além de computadores e softwares, que possam auxiliar a educação. E, no caso 
específico da Robótica Educacional Livre, com ênfase na utilização de hardware de baixo custo e 
softwares gratuitos. 

A partir da constatação da realidade e necessidade mencionada anteriormente, o presente 
estudo se ocupou de estudar, projetar e desenvolver um robô educacional construído com materiais 
de baixo custo. O objetivo do dispositivo é sua utilização como instrumento didático nas aulas de 
Física no ensino médio, sendo que incialmente, o foco conceitual são os tópicos envolvidos no 
primeiro ano do ensino médio (mecânica), contudo, ele poderá ser utilizado nas diferentes séries e 
graus de ensino.  
 Tendo em vista o objetivo mencionado, o texto estabelece como recorte a descrição do 
processo de construção do robô, tanto em termos de hardware, como software.  Além disso, o texto 
proporciona uma reflexão referente a utilização da robótica educacional livre no contexto escolar, 
de modo particular no ensino de Física.  
 
ROBÓTICA EDUCACIONAL LIVRE 

 
A robótica enquanto ferramenta educacional atua como auxílio para o processo de ensino e 

de aprendizagem na medida em que, além de ser um objeto atrativo e estimulante para os jovens, 
apresenta uma gama de possibilidades de utilização estratégica no ensino das diferentes 
componentes curriculares. Ensinar Física, por exemplo, limitando-se ao quadro branco ou aos livros 
didáticos, é totalmente diferente de ensinar tendo ferramentas didáticas de natureza tecnológica, 
como são os robôs. E ainda, julga-se que estudar aceleração, velocidade, lançamento, utilizando um 
dispositivo eletrônico que permite manipular e criar possibilidades, trará ganhos cognitivos mais 
significativos que a exposição oral  comumente presente nas aulas do Ensino Médio. Além disso, 
acredita-se que se estará agregando ao ensino conhecimentos tecnológicos que transcendem os 
conteúdos específicos e compartimentados da Física. É a possibilidade de um olhar para a 
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empregabilidade da Física, além de ser um atrativo motivador da aprendizagem.  Uma atividade 
experimental associada à ação de um robô é distinta da mera observação de um móvel se 
deslocando por uma trajetória normalmente descontextualizada que embora possa ser visualizada na 
prática, não oferece algo para além da manipulação concreta de matérias. 

A utilização da robótica na sala de aula constitui-se em uma ação de inclusão digital, 
possibilitando que os estudantes visualizem os eventos presentes no seu cotidiano na realidade 
escolar. Além disso, pode oportunizar aos jovens que saiam da escola com conhecimentos que lhes 
são úteis para o mundo do trabalho e para sua formação enquanto sujeitos críticos e integrantes da 
sociedade contemporânea. Contudo, poucas são as escolas no Brasil que a utilizam como 
instrumento para o processo de ensino e de aprendizagem uma vez que a maioria concentra a sua 
utilização a competições destinadas a um número limitado de estudantes. Conforme explicitado 
anteriormente, a utilização da robótica enquanto recurso didático-metodológico em sala de aula 
pode contribuir para minimizar as dificuldades de aprendizagem dos estudantes e contribuir para 
qualificar a educação, uma vez que o ato de programar um robô exige a combinação de 
conhecimentos de diversas áreas, o que dá à robótica um caráter multidisciplinar.  

Outra característica da robótica é o fato de suas atividades serem mais produtivas quando 
realizadas por um grupo de pessoas trabalhando em conjunto, e não por um único indivíduo. 
Congregando a teoria à prática ela é capaz de desenvolver nos alunos alguns conceitos que as 
demais disciplinas quase não abordam, como: trabalho em equipe, autodesenvolvimento, 
capacidade de solucionar problemas, senso crítico, integração de disciplinas, exposição de 
pensamentos, criatividade, autonomia e responsabilidade, postura empreendedora, construção do 
pensamento lógico, imaginação, criatividade, entre outras. Por tratar-se de uma área 
multidisciplinar, a robótica estimula os alunos a buscarem soluções que integram conceitos e 
aplicações de outras disciplinas envolvidas, como matemática, física, mecânica, eletrônica, design e 
informática (Lieberknecht, 2009). 

Ainda por conta das vantagens na utilização da robótica na educação e inerente a 
problemática das dificuldades de aprendizagem em Física, menciona-se a possibilidade de que a 
utilização de dispositivos como esses podem contribuir para motivar, promover atitudes positivas, 
interesse e confiança em si mesmo na medida em que tornam as aulas mais atrativas e possibilitam 
aos estudantes uma visão diferenciada da Física. Como nos lembram Gired e Bazin (1999), há uma 
relação direta entre o êxito na realização de uma atividade e a aprendizagem escolar. Portanto, ao 
propor atividades mais prazerosas espera-se que os estudantes sintam-se motivados a realizá-las 
proporcionando-lhes condições de lograr êxito em suas aprendizagens. 
 
CONSTRUÇÃO DO ROBÔ 
   

Apesar das vantagens da inserção de recursos tecnológicos no processo de ensino e 
aprendizagem, é preciso lembrar que isso é um grande desafio para o Brasil na atualidade, pois a 
maioria da população não tem acesso a recursos computacionais e/ou tecnológicos, sejam esses na 
escola ou no domicílio. Os kits de robótica de empresas como LEGO, dentre outros, possuem um 
custo elevado para a realidade brasileira. Além disso, estes kits proprietários não possuem muita 
adaptabilidade no que diz respeito a interação com outros dispositivos que não pertençam ao 
fabricante ou escolhas de outras linguagens de programação não presentes no kit. Isso engessa a 
aplicabilidade do kit em diferentes turmas e cria uma dependência tecnológica para com um 
fabricante (Santos, Nascimento & Bezerra, 2007). O que se espera com este projeto é oportunizar o 
acesso as escolas de dispositivos de robótica a baixo custo, não dependendo de verbas vultosas e 
morosas, e assim acredita-se que projetos realizados na escolas com robótica poderão vir a auxiliar 
no estímulo e criatividade, e do poder de resolução de problemas dos alunos (Grochocki & Silva, 
2012).  

Atualmente, devido ao sucesso do Arduino, plataforma em hardware livre para robótica 
educacional, a tecnologia começou a tomar grande impulso nos últimos anos, o que não quer dizer é 
recente. Já no início deste milênio algumas escolas brasileiras já realizavam atividades de robótica 
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educacional. Nessa época, elas se valiam de equipamentos obsoletos que eram descartados ou 
inutilizados e deles eram retirados dispositivos eletromecânicos, como motores e sensores, além de 
outros materiais que poderiam ajudar o educando na montagem de seus projetos, tais como eixos, 
roldanas, engrenagens, fiações, bornes de ligação, resistores, transistores, reguladores de tensão, 
dentre outros (César, 2005; César & Bonilla, 2007). O grande crescimento nos últimos anos da 
robótica educacional livre se deve, em grande parte, ao baixo custo da placa Arduino e da facilidade 
em sua programação. Diante disso, muitos componentes e dispositivos (shields) tem sido 
desenvolvidos para atuarem em conjunto com o Arduino. Como exemplo pode-se citar: dispositivos 
de saída (dispositivos de áudio e vídeo), dispositivos de entrada (sensores de cor, imagem, 
temperatura, luminosidade; GPS; botões, encoders), dispositivos de comunicação (wireless, wi-fi, 
ethernet, GSM), motores, entre tantos outros, com um baixo custo de aquisição (Arduino, 2012). 

O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre, projetada com 
um microcontrolador Atmel AVR de placa única, com suporte de entrada/saída embutido, uma 
linguagem de programação padrão, essencialmente C/C++. O objetivo do Arduino é o de permitir a 
criação de robôs e outros dispositivos programáveis com baixo custo, principalmente para aqueles 
que não teriam alcance aos controladores mais sofisticados e de ferramentas de programação mais 
complexas (Arduino, 2012). O Arduino pode transmitir ou receber dados através de um canal com 
um computador ou outros dispositivos. A linguagem de programação padrão é o Wiring, baseada 
essencialmente no C/C++. Mas existem dezenas de outras linguagens de programação que podem 
ser usadas como interface de comunicação com o Arduino. Ou seja, é possível fazer programas, 
incluindo-os como camadas de software entre o Arduino e o ambiente nativo de programação, 
tornando a interação com o robô de mais alto nível ou menos complexa. Um exemplo disso pode 
ser uma página Web que permite a entrada de dados em caixas de texto, tais como distância e 
velocidade e, a partir dessas informações, o robô reagiria de acordo com essas entradas.  

Percebe-se atualmente que existem várias formas de interagir com os robôs criados em 
projetos de robótica. No caso de alunos da Educação Básica, por exemplo, não é esperado que eles 
interajam ou programem o robô através de comandos de linguagem de programação, por ser algo 
ainda desconhecido e complexo para eles. Nessas situações, existem softwares que “escondem” a 
complexidade da programação, apresentado aos alunos uma interface amigável onde, através de 
comandos de alto nível ou preenchimento de campos, ordens e parâmetros podem ser dados ao 
robô. Dentre eles se destaca o Scratch, desenvolvido e mantido pelo Instituto de Tecnologias de 
Massachusetts – MIT, que visa auxiliar crianças a programar computadores de forma visual, através 
de blocos de comandos e ações que são arrastados para uma área de trabalho. O Scratch através de 
uma interface amigável e de alto nível permite a criação de histórias animadas, jogos e outros 
programas interativos, podendo, inclusive, comandar um robô com a plataforma Arduino, através 
do uso da extensão S4A (Scratch for Arduino) (Barbero, Demo & Vaschetto,  2012). 

O robô construído no presente estudo tem por finalidade a elaboração futura de propostas 
didáticas para abordagem dos conceitos iniciais de cinemática. Para tanto, o robô adquiriu o formato 
de um carrinho parametrizável composto por um chassi confeccionado em acrílico, dotado de dois 
motores com caixa de redução de velocidade por engrenagens e uma roda de apoio na parte frontal, 
juntamente com dois sensores seguidores de trilha.  Na parte superior foi fixada a placa Arduino, 
para facilitar o acesso, bem como as placas de controle dos motores, e na parte inferior foi fixado o 
suporte de 4 pilhas AA. Foram utilizadas pilhas recarregáveis para maior economia.  Com a 
finalidade de testar os diversos componentes trabalhando em conjunto, foi realizada uma montagem 
provisória em cerca de duas horas que permitiu avaliar os diversos componentes. Uma vez feitas as 
observações, partiu-se para um modelamento 3D em um software de engenharia, sendo a partir dele 
impressas vistas em tamanho natural para servirem de gabaritos para o recorte das peças.  O 
modelamento envolveu as discussões relativas a geometria e configuração física, levando em 
consideração o que foi observado na montagem provisória. O trabalho de fabricação e montagem 
definitiva foi realizado no laboratório oficina de Física da Universidade de Passo Fundo, com a 
participação dos alunos envolvidos no projeto.  
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A Figura 01 a seguir ilustra o carrinho parametrizável construído nessa primeira etapa do 
projeto e que será utilizado nas propostas didáticas para o ensino de Física. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 01 – Carrinho parametrizável 
 

Os materiais utilizados são facilmente encontráveis no mercado e por preços bastante 
acessíveis, o que possibilitou ao grupo de pesquisadores a aquisição de materiais para a construção 
de um protótipo bastante versátil e robusto. Isto evidencia que o processo de construção deste tipo 
de dispositivo básico é relativamente simples e tem um custo relativamente baixo, permitindo a 
difusão do mesmo como estratégia didática interdisciplinar. 

As placas Arduíno são de fácil aquisição e de baixo custo, comparadas as demais 
tecnologias existentes no mercado e possuem uma série de portas digitais e analógicas que 
permitem se comunicar com uma variedade de sensores, motores e outros componentes. O Arduíno 
possui uma série de comandos próprios em sua linguagem padrão, simples e acessível a qualquer 
usuário leigo e não familiarizado com programação, permitindo que possam ser construídas 
aplicações com poucas horas de treinamento. Ele também pode ser programado diretamente em 
C/C++ por um programador mais habilidoso, entretanto, este aspecto foge ao escopo deste trabalho, 
que justamente levar o objeto até pessoas sem preparo, para introduzi-las no mundo tecnológico. 
Aplicações mais pesadas exigem programadores experientes, não só com bom grau de domínio em 
software, mas também conhecedores de hardware. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente texto relatou o processo de construção de um robô didático a partir da utilização 
de matérias de baixo custo e disponíveis no mercado. A viabilidade na construção e 
operacionalização do dispositivo podem ser considerados como garantias de que sua inserção no 
contexto escolar fica restrita as concepções e conhecimentos  dos professores e não a 
disponibilidade de recurso advindos de apoios externos. O trabalho demonstrou que é possível 
inserir tecnologia em sala de aula a custos baixos e que tais dispositivos podem se tornar 
instrumentos didáticos para os professores, não necessitando atividades especialmente dirigidas a 
robótica. Ou seja, ela faz parte da aula de Física e não é uma disciplina ou atividade a parte.  

Assim, acredita-se no potencial da robótica como uma possível estratégia permanente e 
abrangente de aprendizagem interdisciplinar, possibilitando a interação entre várias áreas do 
conhecimento e em vários níveis de ensino, desde os anos iniciais até a pós-graduação, utilizando 
software e hardware livre, proporcionado atividades em nível de dificuldade crescente de forma a 
desafiar o aluno a cada etapa. A interdisciplinaridade precisa ser a tônica de um processo 
pedagógico que busca a formação de sujeitos preparados para atuarem de forma criticas e 
consciente na sociedade contemporânea. Contudo, é preciso entender as dificuldades de um 
processo interdisciplinar dentro de um processo formativo internamente disciplinar. Ou seja, como 
exigir dos professores uma atuação interdisciplinar quando sua formação ainda é 
compartimentalizada e disciplinar. Assim, acredita-se que o papel de projetos como o apresentado é 
o de provocar as discussões inerentes ao processo interdisciplinar e também fornecer os subsídios 
necessários a sua efetivação em sala de aula. Imbuído desse desejo o projeto busca investigar e 
discutir a viabilidade de inserção da tecnologia no ensino de Física, verificando a pertinência da 
associação e se ela promove ganhos/vantagens cognitivas na área.   

Como continuidade do projeto, a  equipe executora vem desenvolvendo versões com novos 
recursos tecnológicos, bem como esta sendo desenvolvida a proposta didática para utilização desses 
dispositivos no contexto escolar, especificamente nas aulas de Física no ensino médio. 
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Resumo 

 
Como proposta do grupo Novos Talentos da Física da FURG oferecemos um curso de férias aberto 
para alunos do ensino médio de toda a região. O curso, denominado Tecnologias Digitais da 
Informação e Comunicação contribuindo na compreensão de fenômenos físicos, foi oferecido 
durante o período de 16 a 20 de julho dentro da universidade. A seguir será comentado mais sobre o 
grupo Novos Talentos da Física, a proposta para o curso, a execução e o material produzido a partir 
do mesmo.   
 
Palavras-chave: Curso de Férias; Tecnologias da Informação e Comunicação; ensino de Física. 
 
INTRODUÇÃO 

 
O Programa de Apoio a Projetos Extracurriculares: Investindo em Novos Talentos da Rede 

de Educação Pública para Inclusão Social e Desenvolvimento da Cultura Científica (Edital 
CAPES/DEB Nº033/2010) visa à inclusão social e desenvolvimento da cultura científica por meio 
de atividades extracurriculares para alunos e professores das escolas da rede pública de educação 
básica.  

A FURG participa desse Programa desde 2007, via ações do CEAMECIM e, em 2010, foi 
integrado à equipe um grupo de estudos da área do ensino de Física. As ações do projeto “A 
Educação Científica: O Ensino de Física a partir do contexto sociocultural e das tecnologias 
digitais” é proposto e desenvolvido por docentes do Instituto de Matemática, Estatística e Física – 
IMEF, mestrandos e doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e 
estudantes do curso de Licenciatura em Física e Matemática da Universidade Federal do Rio 
Grande – FURG. 

Nesse contexto o grupo ofereceu diversas oficinas e cursos até o ano de 2012, ano este em 
que ocorreu o curso Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação contribuindo na 
compreensão de fenômenos físicos. 

O grupo Novos Talentos da Física é liderado pelos professores Valmir Heckler e Charles 
Guidotti, ambos pós-graduandos em Educação em Ciências na FURG. Junto a eles se encontram 
diversos outros pós-graduandos em Educação em Ciências, graduandos em Física e Matemática, 
professores da rede publica alem de um grupo de apoio envolvendo programadores e artistas. O 
grupo é fortemente interligado e apoiado pelo Laboratório de Matemática e Física (LEMAFI), 
Instituto de Matemática, Estatística e Física (IMEF), Centro de Estudos Ambientais, Ciências e 
Matemática (CEAMECIM) e pela Secretaria de Educação a Distância (SEaD) 

O grupo começou a se formar em 2010 e aceitou como desafio atender a três demandas 
distintas: Curso de extensão para professores, curso para alunos do ensino médio e curso para 
alunos do ensino fundamental. 

 
PRIMEIRO ANO DE ATIVIDADES DO GRUPO  
 

Aqui descreverei algumas das atividades executadas durante o ano de 2011 pelo grupo. 
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A partir desse desafio de atender as três demandas e da proposta de envolver as Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TIC) o grupo começou uma pesquisa e, posteriormente, construção 
de material para aplicar em um curso de férias presencial que seria oferecido juntamente para 
professores da rede publica e para os alunos do ensino médio.  

Paralelo a isso se construiu um trabalho que utilizava a metodologia mão-na-massa 
(SCHROEDER, 2005) para ser oferecido em forma de oficinas a uma escola de ensino fundamental 
do município de Rio Grande. 

O curso voltado para alunos do ensino médio e para os professores foi aplicado durante o 
período de férias do ano letivo de 2011 nas dependências da FURG. As inscrições foram abertas 
para toda a regiãoA partir do material produzido e aplicado no curso foi produzido um livro 
denominado Caderno de Registros Novos Talentos da Física 2011: O ensino de Física a partir do 
contexto sociocultural e das tecnologias digitais (HECKLE, 2011).  

No mesmo ano foi oferecido o curso Passeando, brincando, experimentando, observando e 
aprendendo: Conceitos físicos aplicados no Polo Naval de Rio Grande para crianças de 7 a 10 
anos..O curso foi ofertado para crianças do 5º ano do Centro de Atenção Integral à Criança e ao 
Adolescente (CAIC), com o intuito de desafiar e potencializar o espírito científico desses 
estudantes. Nesse curso os alunos de três diferentes turmas eram conduzidos as dependências do 
CEAMECIM uma vez por semana para se conduzir as oficinas propostas. 

Ao termino de ambas as propostas o grupo se reuniu para iniciar a proposta para o ano 
seguinte enquanto divulgava seu trabalho e aplicava oficinas que seriam recortes dos cursos 
oferecidos.  

 
PROPOSTA PARA 2012 
 

A partir desse momento irei expor a proposta para o trabalho que seria realizado durante o 
ano de 2012 pelo grupo Novos Talentos da Física. 

O grupo decidiu que o foco para o ano de 2012 seria novamente as três frentes adotadas no 
ano anterior. Contudo o curso para o ensino fundamental e o curso de extensão para professores da 
rede teriam um formato diferente. 

Para o curso do ensino fundamental a proposta era selecionar uma escola pública de Rio 
Grande onde o grupo iria até ela ministras as diversas oficinas produzidas. Para o curso de extensão 
optou-se por tentar algo semi-presencial, apoiado na plataforma Moodle, com a possibilidade de 2 
encontros presenciais, assim como desenvolver um material adequado ao novo formato do curso.   

Para o curso do ensino médio a proposta era continuar com o mesmo formato: Um curso que 
ocorresse durante o período de férias nas escolas publicas, concentrado em 5 dias, aberto a qualquer 
estudante da região interessado e nas dependências da FURG. Contudo foi objetivado mudanças no 
material produzido no ano anterior.  

A mudança no material teve dois objetivos: Atualizar e organizar as oficinas mais bem 
sucedidas no ano anterior e trazer novas oficinas com temas ainda não explorados. O grupo se 
organizou de maneira que teríamos 2 meses para concluir essa etapa. Logo em seguida testaríamos 
as oficinas com os bolsistas e colegas. 

Durante essa etapa o grupo se separou em trios ou duplas e fazia o trabalho de pesquisa e 
construção do material. Foram desenvolvidas 6 oficinas nesse processo: 

 
1. Modelo, Modelar e Modelagem... 
2. Explorando as tecnologias para o estudo da Mecânica 
3. Estudando Termodinâmica de forma lúdica 
4. Tópicos de integração de Física, Química e...  
5. Circuitos elétricos: interação com a prática 
6. Luz, Física Moderna: aplicações e tecnológicas 
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Essas oficinas foram reunidas em forma de apostila que seria aplicada durante o curso com 
os estudantes. 

Foi decidido que as oficinas 1, 2, 5 e 6 seriam oficinas de um dia completo, 
preferencialmente divididas em 2 ou mais momentos. As oficinas 3 e 4 seriam oficinas de mesmo 
período e dividiriam a quarta feira, uma pela manha e outra pela tarde.  

Foi decidido que o curso para professores teria como material 3 dessas oficinas (1, 2 e 5) 
alem de uma oficina sobre educação a distancia voltada exclusivamente para os mesmos. O material 
foi adaptado para plataforma Moodle e seria oferecido de forma a durar todo o segundo semestre de 
2012. 

Paralelamente a isso o planejamento para o curso voltado aos alunos do ensino fundamental 
se deu de maneira semelhante, porém para esse ano a preocupação foi um pouco maior em adaptar 
as oficinas com o objetivo de formar uma apostila. O curso foi dividido da seguinte maneira:   

1. Passeando e Brincado 
2. Experimentando 
3. Observando 

A proposta do material é abordar conceitos científicos relacionados com o cotidiano dos 
estudantes de maneira lúdica. Assim, passear, brincar observar e experimentar são ferramentas 
essenciais para a proposta. Lembrando que a proposta não se encerram entre si, são abertas para 
adaptação assim como o desenvolvimento de outras.   

 
AS OFICINAS  
 

A partir de agora resumirei o máximo o possível a proposta de cada uma das oficinas assim 
como a organização de como foram aplicadas. 

 
Modelo, Modelar e Modelagem... 
 
Essa oficina foi proposta pelo professor Valmir Heckler, junto com a professora Karin 

Jelinek e o graduando Luciano Peres, e foi uma evolução de uma oficina proposta no ano anterior 
(HECKLER, 2011). Foi a primeira oficina apresentada aos estudantes e possuía a seguinte 
apresentação:  
 

Prezado estudante,  
Estamos iniciando a oficina “Modelo, Modelar e Modelagem...”. 
Convidamos você a dialogar com o grupo (coletivo), questionar, expor seus 
pensamentos, sentimentos e ações; apoiados no material didático inicial e no 
diálogo investigativo frente às temáticas relacionadas à natureza das 
Ciências na integração de tópicos de Física e Matemática; buscando 
investigar, compreender e estabelecer relações integradas sobre o que é 
modelo, modelar e a modelagem. 
A oficina está organizada com atividades que envolvem: olhar para a 
natureza e pensar onde acontecem os fenômenos físicos e com surgem as 
relações matemáticas para entender o que nos acontece; apoiados nas 
ferramentas das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC 
- problematização com questões abertas e questões que serão desenvolvidas 
pelo coletivo, textos, imagens, simuladores, planilha eletrônica e o diálogo 
constante no coletivo de estudantes e professores (HECKLER, 2013). 

 
A oficina iniciou aproximadamente as 8h da manha com a recepção dos alunos no prédio do 

CAMECIM e os mesmos foram levados para uma sala onde aconteceria uma apresentação formal e 
a primeira etapa da oficina, onde foi discutido o que é e como se produz um modelo que explique 
fenômenos naturais. 
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Durante a primeira etapa aconteceu o coffee break e, após seu termino, os alunos foram 
conduzidos para o refeitório, no caso o Restaurante Universitário.   

A segunda etapa da oficina ocorreu no laboratório de informática, localizado no prédio da 
SEaD. Nessa etapa foi proposto para os alunos trabalhar com dois simuladores, que descreviam 
queda livre, e também com a planilha do exel.    
 

Explorando as tecnologias para o estudo da Mecânica 
 
Essa oficina foi proposta pelo professor Charles Guidotti e pelo graduando Willian da Silva. 

Também foi uma oficina com a por posta evoluída do ano anterior (HECKLER, 2011) que foi 
inteiramente aplicada pensando nas Tecnologias Digitais. 

Ela se deu em dois momentos distintos onde, pela manha, foi trabalhado a proposta 
utilizando o software Modellus e, pela tarde, o software Tracker. Eis a apresentação de ambos: 

 
O software de livre distribuição Modellus (desenvolvido por Teodoro, 
Vieira & Clérigo) preserva a característica da interatividade sem a 
necessidade de uma linguagem rebuscada para a operação permitindo ao 
professor e ao aluno manter a atenção no modelo proposto, na 
representação, na manipulação das variáveis, na interpretação dos gráficos 
produzidos, tabelas e outras formas de leitura dos efeitos, oportunizada pelo 
software, sedimentando e contextualizando os conceitos em questão. 
No software Modellus, que vamos trabalhar conta com diversas de formas 
de visualização e uma interface amigável de interação, o Modellus é quase 
como escrever na lousa, mas permite a dinamização e a interação em todos 
os momentos podendo ser parado, ser reiniciado, e principalmente para a 
situação: - “mas se trocar x por y vai funcionar?”, e no momento do 
questionamento realizamos a troca e observa-se o resultado, mantendo 
sempre o foco no conceito e não no programa (Heckler, 2013) 

 
E no Tracker: 
 

O tracker é um software que tem como objetivo analisar o movimento de 
objetos a partir de vídeos filmados com qualquer aparelho e apresentar 
gráficos e tabelas a respeito do movimento. O software é de distribuição 
gratuita. 
http://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/ 
Vídeo tutorial: http://www.youtube.com/watch?v=sZ6IVdYFFe0 (Heckler, 
2013). 

 
Ambos os momentos possuíam um formato semelhante:  

• Um tutorial prévio para os comandos básicos do programa (o Modellus em forma de 
apostila, o Tracker em forma de vídeo aula).  

• Alguns exemplos pré-feitos pelos organizadores da oficina para que os alunos 
modificassem e respondessem algumas indagações. 

• Uma pequena lista de perguntas para ajudar na apropriação do software. 
• Uma proposta final em que os estudantes usariam o software para modelar alguma 

situação de seu interesse. 
Como conclusão da oficina era pedido que os estudantes, a partir da filmagem de um vídeo e 

da análise pelo Tracker, obtivessem um modelo matemático com o auxilio do exel e pudessem 
modelar o fenômeno com o auxilio do software Modellus. 

A oficina foi aplicada no laboratório de informática localizado prédio da SEaD e os 
estudantes tiveram os espaços livres da FURG para fazerem suas filmagens. 
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Estudando Termodinâmica de forma lúdica 
 
Essa oficina foi aplicada apenas pela manha do terceiro dia e foi proposta e desenvolvida 

pelos professores Charles Guidotti e Rafaele de Araújo.   
A proposta era trabalhar o tema termodinâmico de forma bem diferenciada, a seguir a 

introdução da oficina:  
 

Caro estudante, nesta oficina você estudará alguns conceitos de 
Termodinâmica de uma forma diferenciada. Está pronto para dar uma 
espiadinha na casa mais vigiada da Termodinâmica? (Heckler, 2013) 

 
Esse material foi adaptad da página http://www.ensinodefisica.net/, intitulado Dramatização 

sobre conceitos-chave da Termodinâmica. A oficina girava em torno de um texto que descreveria os 
momentos finais do programa BBT – BIG BROTHER DA TERMODINÂMICA. Como o nome já 
sugere é uma paródia do programa BIG BROTHER BRASIL onde os participantes finalistas Srta. 
Energia Interna, Jack Trabalho e Antônio Calor teriam um minuto para justificar o motivo pelo qual 
merecem o prêmio de 1.000.000,00 de calorias. 

O texto trás diversas relações que os participantes Tony Força, John Deslocamento, 
Margareth Pressão, Carlitos Temperatura, Gisele Volume, Jennifer Kelvin, Srta. Energia Interna, 
Jack Trabalho, Antônio Calor e Boyle Gás, Fred Isopor tiveram ao longo do programa. 

Após a leitura do texto, onde os alunos e professores dividiam a leitura, os estudantes foram 
divididos em 2 grupos e convidados a responder 20 perguntas. Logo em seguida foi feita uma 
batalha naval onde, caso a equipe acertasse um pedaço do navio, deveria responder uma das 
perguntas certas para marcar o ponto. A equipe vencedora levaria uma caixa de bombons.  

 
Tópicos de integração de Física, Química e...  
 
Essa oficina foi aplicada durante a tarde do terceiro dia e foi proposta por um grupo grupo 

de professores de Química e Física, sendo eles Ana Laura Medeiros Salcedo, Jackson Luís Martins 
Cacciamani, Márcia Von Firme e Valmir Heckler. 

A seguir a apresentação da oficina: 
 

Prezado estudante,  
Estamos iniciando a oficina “Tópicos de integração de Física, Química...”. 
Convidamos você a dialogar conosco, com o grupo (coletivo), questionar, 
expor seus pensamentos e ideias; apoiados no material didático inicial e no 
diálogo investigativo frente às temáticas relacionadas da geração de energia 
em um biodigestor; buscando investigar, compreender e estabelecer relações 
integradas de conceitos das Ciências da Natureza e suas Tecnologias, 
questões sociais, políticas e éticas referentes ao tema energia. 
As atividades propostas envolvem: leitura individual e coletiva, 
problematização com questões abertas e questões que serão desenvolvidas 
pelo coletivo, textos, imagens e o diálogo constante no coletivo de 
estudantes e professores (Heckler, 2013). 

 
 A oficina se dividiu em dois momentos distintos onde, no primeiro, foi discutido o trabalho 

com mídias na sala de aula, ou seja, uso dos jornais, celular, internet e semelhantes e como isso 
pode ser usado para incentivar a pesquisa.  

No segundo momento a turma discutiu a situação problema de uma usina elétrica e da 
captação de biogás e, a partir disso, foi organizada em grupos e foi simulado um sobre a 
implantação ou não de uma usina elétrica a partir de biogás em Rio Grande. Os grupos 
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representavam os poderes que poderiam entrar na discussão: cientistas, políticos, cidadãos, minas e 
energia entre outros.  

 
Circuitos elétricos: interação com a prática 
 
Essa oficina aconteceu no prédio do IMEF, no laboratório N01 e, para encerramento, no 

laboratório N03. A oficina foi proposta pelas graduandas Letícia Moreira Hood, Vanessa de 
Oliveira Gil, Franciele Pires Ruas e pelo professor Charles dos Santos Guidotti. A oficina tinha por 
proposta algo bem experimental e cobrava dos alunos representações dos experimentos em forma 
de desenhos e de escrita partindo da seguinte situação problema:  

 
Um dos maiores inventos da História da humanidade sem dúvida é lâmpada 
elétrica. Em dezembro de 1879, Thomaz Edison, realizava a primeira 
demonstração pública da lâmpada, após a instalação de um sistema 
completo de energia no laboratório Menlo Park. Outro artefato muito 
utilizado pelo ser humano é a pilha elétrica que foi inventada em 1799, pelo 
físico italiano Alessandro. 
No entanto, qual é a relação da lâmpada com a pilha? 
Ao final dessa oficina você será capaz de responder a essa pergunta 
(Heckler, 2013). 

 
Essa oficina foi dividida em, basicamente 4 momentos: 

1. Contato inicial com a eletricidade, discutindo condução elétrica, condutores e 
isolantes, ligação em série e paralelo, tenção, corrente e alguns exemplos do dia a 
dia. 

2. Trabalho manual com diversas associações de pilhas e lâmpadas, sempre pedindo 
representação em desenho e com a escrita. 

3. Um pequeno passeio pelo laboratório N03 para demonstrar alguns experimentos de 
eletromagnetismo, como o gerador de Van De Graaff e a formação de plasma com a 
utilização de um transformador. 

4. A construção de uma pequena lanterna, utilizando um Led, uma pilha e uma caixinha 
de balas, e  de um pequeno robô móvel, utilizando um pequeno vibrador, uma escova 
de limpeza e uma pilha. 

Os momentos 1 e 2 se estenderam por um período de tempo maior. No momento 4 cada 
grupo construiu uma das duas montagens e foi decidido entre eles quem ficaria com a mesma. 

 
Luz, Física Moderna: aplicações e tecnológicas 
 
Essa proposta, a pesar de não ser uma evolução direta de qualquer outra oficina anterior, 

partiu da proposta de se trabalhar com luz e ótica física. Foi construida pelo aluno Willian da Silva 
e o professor Valmir Heckler e tinha como proposta principal trabalhar os conceitos iniciais de 
física quântica com a utilização de simuladores, vídeos e até trechos de livro. A seguir a 
apresentação da oficina : 

 
Prezado estudante,  
Estamos iniciando a oficina “Luz, Física Moderna e Aplicações 
Tecnológicas”. Convidamos você a interagir, questionar, expor seus 
pensamentos e ideias, apoiados no material didático inicial e no diálogo 
problematizador do tema; buscando investigar e compreender o que é Luz, 
suas relações com a Física Moderna e aplicações cotidianas.  
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O desenvolvimento das atividades envolve: questões abertas, textos, 
imagens, simuladores virtuais e o diálogo constante no coletivo de 
estudantes e professores (Heckler, 2013). 

 
A oficina se deu em seis momentos principais que seriam: 

1. Expor os conhecimentos prévios que os alunos trazem sobre a luz 
2. Discutir efeitos clássicos da luz como o de refração, difração, filmes finos entre 

outros. 
3. Discutir as primeiras evidências da dualidade onda-partícula da onda, apoiado 

principalmente no simulador de efeito fotoelétrico. 
4. Discussão de como a luz é gerada, partindo principalmente do conceito de plasma e 

de temperatura, apoiado no simulador de espectro de corpo negro. 
5. Discussão sobre o átomo, como a luz interage com ele e porque uma melhor 

compreensão da luz nos ajudou a compreender melhor o átomo, apoiado fortemente 
no simulador do átomo de hidrogênio. 

6. Momento final onde foi discutido aplicações de todas essas teorias em tecnologias 
utilizadas no cotidiano do estudante. 

Como comentado, a oficina se apoiou fortemente em três simuladores do site Phet Colorado 
que podem ser encontrados nos seguintes links: 

• phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/photoelectric 
• phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/blackbody-spectrum 
• phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/hydrogen-atom 

 
Além de utilizar os simuladores listados, também contamos com o vídeo do Dr. Quântico - 

Experimento da Fenda Dupla, distribuído gratuitamente pelo Youtube 
(http://www.youtube.com/watch?v=lytd7B0WRM8). Também foi lido um trecho do livro Alice no 
País do Quantum, de Robert Gilmore. 

 
O CURSO DE FÉRIAS PARA O ENSINO MÉDIO 
 

A partir desse momento irei descrever como foi executado o curso de férias, descrevendo o 
cronograma e a opinião dos estudantes. 

Como já comentado, o curso foi oferecido durante o período de 16 a 20 de julho dentro da 
universidade. Como meio de propaganda foi utilizado o Jornal Agora, assim como divulgação para 
diversos professores da rede. A chamada para o curso, presente no site dos novos talentos 
(http://www.novostalentosfisica.furg.br/index.php?option=com_content&view=article&id=66:abert
o&catid=20:noticias&Itemid=38) era basicamente a seguinte: 

“Estudantes do terceiro ano do Ensino Médio da rede escolar da cidade do Rio Grande e 
arredores podem se inscrever no curso Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 
contribuindo na compreensão de fenômenos físicos, oferecido gratuitamente pelo projeto Novos 
Talentos da Física. O período de inscrições vai de 1º de junho a 30 de junho de 2012, pelo site 
www.novostalentosfisica.furg.br; no qual você encontra informações sobre: temáticas, inscrição, 
processo de seleção e outros.  

As atividades do curso serão desenvolvidas no período de férias, de 16 de julho a 20 de 
julho, com carga horária de 40 horas, no Campus Carreiros. Serão ofertadas 25 vagas, e, as 
atividades desenvolverão as seguintes temáticas: modelo, modelar e modelagem; mecânica e 
energia; conceitos de Termodinâmica; conceitos integrados de Física, Química...; circuitos elétricos; 
luz, Física moderna e aplicações tecnológicas. 

O projeto é proposto e desenvolvido por docentes do Instituto de Matemática, Estatística e 
Física (IMEF), vinculados ao Centro de Educação Ambiental, Ciências e Matemática CEAMECIM 
e a Secretaria de Educação a Distância - SEaD, mestrandos e doutorandos do Programa de Pós-
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Graduação em  Educação em Ciências e estudantes dos cursos de Licenciatura em Física e 
Matemática da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. 

O coordenador do projeto Prof. Valmir Heckler ressalta: “que o curso ofertado é uma 
oportunidade para o estudante concluinte do ensino médio, conhecer as atividades que são 
desenvolvidas nos laboratórios da Universidade; interagir com professores e estudantes, os 
diferentes espaços de ensino e de aprendizagem do meio acadêmico. A ideia central é de que os 
envolvidos no curso possam experienciar a experimentação com auxílio das tecnologias digitais da 
informação e comunicação – TDIC, contribuindo na compreensão de fenômenos físicos e suas 
relações.” Os participantes com frequência receberão certificados.” 

Podemos observar que a chamada traz as principais informações de divulgação do curso: 
Data de inscrição, data de execução, carga horária, local e temáticas a serem abordadas. Mais tarde, 
como informação complementar, foi divulgado o período do curso, que era 8h as 12h e das 
13h30min as 17h. 

As oficinas produzidas foram organizadas em forma de apostila e um CD de apoio foi 
desenvolvido. Nesse CD continha:  

• Versão da apostila, em .pdf, separadas por capítulo. 
• Instalador dos programas Tracker, Modellus e softwares de apoio como Java e 

QuickTime. 
• Cinco diferentes simuladores. 
• Exemplos, pré-produzidos pelo grupo, de aplicações para os softwares Tracker e 

Modelus. 
• Vídeo tutorial sobre o programa Tracker. 
• Vídeo animado sobre o experimento da fenda dupla com elétrons. 

O curso foi ministrado, principalmente, no prédio do CEAMECIM. Também foi utilizando, 
por duas vezes, o laboratório de informática localizado no prédio da SEaD assim como os 
laboratórios didáticos 1 e 3 da Física, localizado no anexo do prédio 2. Também foram utilizados 
espaços abertos para passeio e filmagens dos vídeos utilizados na segunda oficina. 

O grupo conseguiu, junto com a Pró-reitoria de extensão e cultura (PROEXC), a 
possibilidade de levar os estudantes para o restaurante universitário durante os cinco dias do evento 
para almoçarem sem custo algum. Foram oferecidos dois coffee breaks por dia de curso, um no 
turno da manha, perto das 10h, e outro no turno da tarde, perto das 15h (horários variavam de 
acordo com o andamento das oficinas.      
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Resumo 
 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar um conjunto de atividades experimentais de 
natureza demonstrativa que poderão ser realizadas em sala de aula e que possibilitam visualizar 
fenômenos relacionados a óptica geométrica. O aspecto norteador das atividades experimentais é a 
construção dos equipamentos didáticos utilizando materiais alternativos e de fácil aquisição.  
Incialmente procede-se uma reflexão entorno da importância da realização de atividades 
experimentais no ensino de Física, bem como da validade de utilizar a demonstração como 
estratégia de ensino. Na sequência, são apresentados os equipamentos didáticos de modo a ilustrá-
los com fotos e esquemas que possibilitam sua compreensão.  
 
Palavras-chave: óptica geométrica; atividade experimental demonstrativa; Ensino de Física. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A realização de atividades experimentais no ensino de Física é entendida como favorecedora 
da aprendizagem dos conceitos e fenômenos a partir de vários aspectos, ao que concordam pais, 
professores, pesquisadores, alunos, escola, todos enaltecendo a importância dessas atividades no 
processo de construção dos conhecimentos, especialmente em Física. De forma mais ou menos 
tácita, a questão é posta ao observarem a falta de estimulo dos estudantes para as aulas de Física e, 
ao mesmo tempo, ao verificarem seu entusiasmo no momento em que realizam “aulas práticas”. 
Como resultado, todos depositam esperanças na junção das duas situações, atribuindo a essas 
atividades o caráter de “tábua de salvação” para os problemas apresentados tanto no processo de 
ensino como no de aprendizagem em Física. 

De fato, a Física está diretamente relacionada a experimentação, não somente a ela, mas a 
ela inclusive. Portanto, compreender a Física como ciência perpassa pela experimentação, 
enriquecida pelas discussões sobre o mundo observável e o não observável dos estudantes, o 
confronto entre o que veem e que ocorre na natureza, entre o teórico e o vivenciado, entre o 
elaborado espontaneamente e o científico posto pela academia.  O que não significa, contudo, 
enaltecer a visão empirista, mencionando ser ela a fonte de conhecimento, mas, sim, considerar que 
os estudantes são estimulados pelo visual, pelo concreto, no qual a experimentação se fundamenta.  

Mesmo diante da importância dada por todos envolvidos no processo educacional, o 
laboratório didático pouco tem sido utilizado pelos professores e quando o é, pouco efeito tem 
produzido sobre a melhoria da aprendizagem. Em termos de sua pouca utilização, Arruda e Laburú 
(1998) ressaltam que as justificativas residem em aspectos como falta de laboratório e de 
equipamentos didáticos nas escolas, carga horária excessiva dos professores, número elevado de 
estudantes por turma, necessidade de direcionamento dos conteúdos para os vestibulares, falta de 
preparo dos professores para desenvolver este tipo de atividade, entre outras razões. Borges (2002), 
por sua vez, justifica que os professores pouco utilizam este recurso metodológico pela inexistência 
de atividades preparadas (em ponto de uso), falta de recursos para compra de componentes e 
materiais de reposição, falta de tempo do professor para planejar a realização de atividades como 
parte do seu programa de ensino, laboratório fechado e sem manutenção. 
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Por outro lado, quando utilizado o laboratório parece contribuir pouco para a qualificação da 
aprendizagem. Rosa (2011) mostra que o modo como as aulas práticas vem sendo organizadas e 
conduzidas pelos professores pouco ou nenhum efeito tem sobre a aprendizagem, pois ainda estão 
apoiadas em metodologias tradicionais e pouco efetivas diante da realidade vivenciadas pelos 
alunos. Apoiada em uma realidade que recorre à utilização do laboratório como meio favorecedor 
da aprendizagem, a autora enfatiza que é necessário uma reorientação pedagógica para que as 
atividades desenvolvidas em laboratório contribuam efetivamente para amenizar os problemas 
enfrentados pelos estudantes.  

Se por um lado não há dúvidas de que o laboratório didático contribui para a aprendizagem 
de Física, por outro, há dúvidas sobre o modo de proceder nesse ambiente, ou mesmo vem se 
questionando o que é “Laboratório didático”.  Pinho-Alves (2000) destaca a necessidade de se 
ultrapassar o entendimento de que o laboratório didático se limita a existência de um espaço físico, 
mas, sim, que laboratório didático, é todo e qualquer espaço que envolve a realização de atividades 
de natureza experimental. Nesse entendimento, o autor prefere utilizar a expressão “Atividades 
experimentais” ao invés das tradicionais “Aulas de laboratório”.   

Corroborando o apresentado por Pinho-Alves, o presente estudo busca apresentar um 
conjunto de atividades experimentais de natureza demonstrativa que poderão ser realizadas na 
própria sala de aula possibilitando a visualização dos fenômenos relacionados a óptica geométrica e 
que não são considerados de difícil entendimento por parte dos estudantes.  

Para a apresentação das atividades organizadas para este estudo, incialmente se procede a 
uma reflexão entorno da importância da realização de atividades experimentais no ensino de Física, 
bem como da validade de utilizar a demonstração como estratégia. Na sequência, apresentam-se as 
atividades de modo a ilustrá-las com fotos dos equipamentos construídos. Ao final, procedem-se as 
considerações finais do estudo.   
 
REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Rosa (2011) destaca que é inegável a validade das atividades experimentais no ensino de 

Física. A importância da experimentação como recurso estratégico para o processo ensino-
aprendizagem em Física é explanado por diferentes autores que recorrem aos mais diferentes 
aspectos relacionados a experimentação.  

Piaget, por exemplo, defende a necessidade de que essas atividades sejam desenvolvidas 
desde a idade pré-escolar como forma de estimular o desenvolvimento sociomotor e cognitivo das 
crianças. Para ele o trabalho em grupo como forma de cooperação, a manipulação de materiais, a 
realização de jogos educativos etc., não apenas favorece o desenvolvimento da criança e fomenta a 
sua curiosidade, mas também como contribui para o desenvolvimento da consciência reflexiva. 
Nesse processo, o autor chama a atenção que desde os três anos as crianças deveriam ser 
submetidas a um ensino das Ciências com base numa metodologia ativa e manipulativa de materiais 
simples, envolvendo noções gerais e básicas relacionadas com o dia a dia, como são as de ser vivo, 
força, velocidade etc. Para Piaget, cada aluno deve  ser submetido, desde a escola primária, a um 
ensino que lhe permita procurar soluções para questões práticas através de experiências, refletindo 
ao mesmo tempo sobre os procedimentos efetuados por ele e pelos seus colegas. Para o autor, as 
atividades experimentais são úteis para desenvolver as funções de conhecimento, as de 
representação e as afetivas. 

Vygotsky também assinala a importância das atividades experimentais na construção dos 
conhecimentos, chamando a atenção para a importância da interação social, dos instrumentos e 
símbolos utilizados pelos estudantes durante o desenvolvimento dessas atividades. Segundo o autor, 
os problemas oferecidos pelas atividades experimentais remetem os estudantes a um processo de 
interação com seus colegas, ao uso da linguagem e dos símbolos como instrumentos de ação na 
busca pela execução da atividade. Tudo isso favorece o desenvolvimento das funções psíquicas 
superiores, em especial das operações sensório-motoras e de atenção. No entender de Vygotsky, 
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isso possibilita que os estudantes não apenas conheçam o mundo pelos seus olhos, mas também 
através da linguagem e de todos os sistemas simbólicos com que se comunicam com o mundo.  

Borges (2006) ao analisar as diferentes justificativas para a importância da experimentação 
no ensino de Ciências, destaca ser trivial tal justificativa, uma vez que se trata de uma disciplina de 
natureza experimental.  “Descartar a possibilidade de que os laboratórios têm um papel importante 
no ensino de Ciências significa destituir o conhecimento científico de seu contexto, reduzindo-o a 
um sistema abstrato de definições, leis e fórmulas.” (p. 35) 

 Millar (1987) acrescenta às questões destacadas a existência de três tipos de atividades, 
mostrando que a importância das atividades experimentais para o ensino de Ciências está na 
possibilidade de se trabalhar na forma de diferentes modalidades, enfocando questões 
metodológicas: “[...] exercícios para desenvolver habilidades práticas e técnicas; investigações para 
fornecer oportunidades de agir como um cientista que resolva problemas; e experiências para dar 
aos alunos uma ‘sensibilidade’ para fenômenos.” (p. 113, grifo do autor, tradução nossa) 

Continua o autor destacando que a identificação desses três tipos de atividades 
experimentais apresenta-se como um esclarecimento útil sobre as finalidades dessas atividades, 
embora no seu entender eles precisem de um desenvolvimento adicional, tanto em termos de maior 
aprofundamento sobre o que significa como quanto às contribuições para a aprendizagem ao utilizar 
as investigações para resolver problemas. Ao mesmo tempo, afirma que é preciso uma maior 
discussão sobre o papel que a experiência desempenha no ensino e na aprendizagem dos conceitos. 

Contudo, Hodson (1996), chama a atenção de que as atividades se utilizadas de forma 
adequada, poderão se tronar férteis cognitivamente. Continua o autor mencionando que elas têm a 
potencialidade de motivar os estudantes, de promover a aprendizagem de conhecimento conceitual 
e de ensinar skills laboratoriais, isto é, metodologia e atitudes científicas.  

Especificamente com relação à promoção da aprendizagem de conhecimento conceitual, 
mencionado pelo autor, chama-se a atenção para as críticas que vêm sendo proferidas ao laboratório 
tradicional, por se mostrar pouco eficiente nesse processo, conforme mencionado por Rosa (2011). 
A respeito, Hodson (1990), em trabalho anterior, mencionou que os professores são entusiastas ao 
acreditar que o caminho para aprender ciência, os seus métodos e processos é “descobrir 
aprendendo” ou “aprender fazendo”, pois essa concepção resulta em atividades sem uma adequada 
reflexão, alimentando o mito de que representam a solução para os problemas de aprendizagem.   

Corroborando, Borges (2002, p. 310) menciona que a simples introdução de atividades 
práticas no ensino não resolve as dificuldades de aprendizagem dos estudantes, se o conhecimento 
científico e suas observações, vivências e medições continuarem a ser tratados como fatos que 
devem ser memorizados e aprendidos, em lugar de tratá-los como eventos que requerem explicação. 

Outra crítica que recai sobre a pouca eficácia dessas atividades na aprendizagem é a 
mencionado por Psillos e Niedderer (2002), destacando que muitas vezes se dá mais ênfase ao 
método que à discussão do fenômeno em estudo, destinando-se mais tempo para discutir o 
apparatus e a realização das medições do que para estabelecer relações entre a atividade 
experimental e as discussões teóricas que envolvem o fenômeno. 

Se inúmeras são as razões que justificam o laboratório no ensino de Ciências (Física), na 
mesma proporção são as críticas que os autores conferem a sua presença na forma como tem sido 
utilizado pelos professores. Borges (2002, p. 296) menciona que as principais encontram-se 
relacionada ao fato de que efetivamente elas não estão relacionadas aos conceitos físicos; que 
muitas delas não são relevantes para os estudantes, pois tanto o problema como o procedimento 
para resolvê-lo, estão previamente determinados pelo professor; que as operações de montagem dos 
equipamentos, as atividades de coleta de dados e os cálculos para obter respostas já esperadas 
consomem muito ou todo o tempo disponível. Com isso, os estudantes dedicam pouco tempo à 
análise e interpretação dos resultados e do próprio significado da atividade realizada. 

Por fim, ressalta-se o mencionado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 2002), nos 
quais a experimentação é entendida como estratégia de ensino e considerada indispensável na 
promoção de habilidades e competências à compreensão dos conceitos e fenômenos físicos. O 
documento assim destaca: “É dessa forma que se pode garantir a construção do conhecimento pelo 
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próprio aluno, desenvolvendo sua curiosidade e o hábito de sempre indagar, evitando a aquisição do 
conhecimento científico como uma verdade estabelecida e inquestionável.” (Brasil, 2002, p. 84). 
Continua o documento destacando que a principal questão a ser preservada não são os materiais 
disponíveis, mas sim, que competências estarão sendo promovidas com as atividades 
desenvolvidas. Ou seja, o objetivo é superar o “modo de fazer”, recheado de lista de procedimentos, 
do tipo receituário, proporcionando uma abordagem que envolva investigação, formulação de 
hipóteses e estabelecimento de conclusões. Independentemente do aspecto a ser enaltecido na 
atividade, o importante é realizá-las de modo que atuem como construtoras do conhecimento e 
evidenciando que tais atividades representam uma estratégia de aprendizagem que busca de modo 
levar o estudante a estabelecer hipóteses, manipular materiais, testar, observar, relatar etc. 

Em termos da utilização de atividades experimentais demonstrativas, Gaspar e Monteiro 
(2005) lembram que os museus e centros de divulgação da ciência que surgiram a partir da década 
de 1970 no Brasil, retomaram a possibilidade e a potencialidade dessas atividades. Os autores ao 
mencionarem a problemática vinculada a falta de equipamentos didáticos e de orientação 
pedagógica para os professores, destacam que as atividades demonstrativas, frente a essa situação, 
são mais adequadas, pois apresentam  

 
a possibilidade de ser realizada com um único equipamento para todos os 
alunos, sem a necessidade de uma sala de laboratório específica, a 
possibilidade de ser utilizada em meio à apresentação teórica, sem quebra de 
continuidade da abordagem conceitual que está sendo trabalhada e, talvez o 
fator mais importante, a motivação ou interesse que desperta e que pode 
predispor os alunos para a aprendizagem. (2005, p.227-228) 

 
 De forma mais específica, as demonstração realizadas em sala de aula, representam uma 

alternativa interessante a medida em que, além de necessitarem de um único exemplar do 
equipamento didático, são acompanhadas pela explicação do professor, que expõe detalhadamente 
cada situação em discussão e poderá repetir e retomar os principais aspecto ilustrado.  

Ainda com relação ao estudo desenvolvido por Gaspar e Monteiro (2005), relata-se o 
aspecto motivacional mencionado pelos autores. Apoiado em estudos como os desenvolvidos por 
Barreiro & Bagnato (1992),  Meseguer Dueñas et al. (1994) e Figueroa et al. (1994), os autores 
ressaltam o aspecto motivacional proporcionado por essas atividades, chamando a atenção para o 
fato de que a motivação representa um aspecto importante mas que tais trabalham não apresentam 
um discussão mais profunda em termos de quais os aspectos em que tais atividades proporcionam a 
melhoria da aprendizagem em sala de aula. Para tanto, os autores inferem como alternativa teórica 
para fundamentar tal inserção, os estudos de Vygotsky. Nessa direção ressaltam questões como a 
possibilidade de interação social eficiente durante as apresentações em sala de aula, de modo mais 
especial a intersubjetividade e a mediação semiótica; e ainda chamam a atenção para a possibilidade 
de nesse tipo de atividade promover a inter-relação entre conceitos espontâneos e científicos, 
considerado como aspecto central na discussão dos conhecimentos em Física.  
 Considerando a importância das atividades demonstrativas, seja em termos de viabilidade 
financeira, seja pelo seu caráter motivacional, ou ainda, pela potencialidade na aprendizagem dada 
pela teoria de Vygotsky, apresenta-se na continuidade um conjunto de atividades experimentais que 
poderão ser realizadas pelo professor em sala de aula e que, certamente, contribuirão para qualificar  
a aprendizagem dos estudos do ensino médio.  
 
EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS  

 
Na perspectiva de levar as atividades experimentais à sala de aula, considerando além dos 

aspectos mencionados anteriormente a possibilidade de ressignificação dos saberes e de 
aproximação com as situações vivenciais dos estudantes, apresenta-se o objeto de estudo do 
presente trabalho.  Tendo como pressuposto norteador a necessidade de utilizar em sala de aula 
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equipamentos desenvolvidos com materiais simples e de fácil aquisição, estruturou-se um conjunto 
de equipamentos para demonstração dos fenômenos de óptica geométrica. Contudo, é importante 
destacar, que espera-se, ao levar a sala de aula, que o professor utilize uma abordagem 
construtivista, possibilitando que seu aluno crie hipóteses a partir de discussões teóricas, faça suas 
observações e chegue a conclusões devidamente discutidas entre os estudantes.  

O conjunto de equipamentos didáticos é composto por experimentos que possibilitam 
ilustrar a reflexão e a refração em sistemas planos; a reflexão total; reflexão e a refração em 
sistemas esféricos; e, relação entre índices de refração do meio incidente e meio material da lente, 
na convergência e divergência dos raios luminosos.  

Os fenômenos de reflexão e refração são associados à luz. O primeiro diz respeito à parcela 
da luz incidente em uma superfície que separa dois meios, retornando ao meio de origem. O 
segundo fenômeno refere-se à parcela que passa para o segundo meio. Para demonstrar tais 
fenômenos sugerem-se dois dispositivos ilustrados nas Figuras 1 e 2 a seguir. 

  

Figura 01 – Equipamento para 
demonstração da reflexão da luz 

Figura 02 – Equipamento para 
demonstração da refração da luz. 

 
O equipamento utilizado na Figura 01 é construído com tampas do tipo Nescafé (ou similar) 

na qual é feito um pequeno corte lateral (fenda) de aproximadamente 2 milímetros para entrada da 
luz (raio incidente).  No centro da tampa, pelo lado interno, é colocado um pedaço de madeira com 
um espelho. Para observar a relação entre os ângulos de incidência e reflexão forra-se o fundo da 
tampa com um papel no qual está desenhado o círculo trigonométrico. Com auxílio de uma fonte de 
luz (pode ser o sol, uma lâmpada ou mesmo laser) procede-se a inclinação do equipamento para que 
o raio de luz entre pela fenda existente na tampa, conforme mostra a Figura 01. O detalhe do 
equipamento e que precisa ser mostrado aos estudantes é que para visualização do fenômeno é 
necessário que o raio de luz esteja perfeitamente sobre o plano do papel colado ao fundo da tampa.  
Quando isso ocorrer é possível visualizar que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão.  

De modo similar a Figura 02, ilustra o equipamento construído para demonstrar a refração 
da luz.  Nesse, ao invés de utilizar um pedaço de madeira com espelho na parte interior da tampa, 
utiliza-se um bloco de vidro ou acrílico com faces polidas. O objetivo é que o raio de luz ao entrar 
pela fenda passe pelo bloco de vidro ou acrílico e sofra desvio em sua trajetória. Evidentemente que 
para que isso ocorra, o raio incidente não poderá ser perpendicular a superfície. No experimento 
ilustrado na Figura 02, percebe-se que o raio de luz incide sobre a linha preta marcada no papel 
(circulo trigonométrico), que não está perpendicular a superfície do bloco de acrílico e que ao 
passar por esse não se desvia em relação a ela.  

Na continuidade sugere-se ilustrar o fenômeno de reflexão total, utilizando para isso uma 
cuba de vidro ou acrílico espelhada ao fundo, contendo uma solução de água com tinta de caneta 
tipo marca texto (amarela) e uma caneta laser. O experimento apresentado por Rosa et al. (2013) 
possibilita ilustrar uma situação na qual o raio de luz incidente é proveniente do líquido contido na 
cuba. Esse raio, dependendo do modo (ângulo) como incide na superfície de separação líquido-ar, 
poderá retornar para o próprio líquido, ao invés de passar para o ar, caracterizando a reflexão total. 
A Figura 03 representa um esquema para controlar a incidência do raio luminoso e a Figura 04 
apresenta uma foto do efeito visual a ser percebido pelos alunos (sugere-se fazer a demonstração em 
uma sala escura). 
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Figura 03 – Esquema para 
demonstração da reflexão total. 

Figura 04 – Foto da demonstração da 
reflexão total. 

 
Com a demonstração dos fenômenos de reflexão e refração, assim como o de reflexão total, 

estrutura-se a demonstração dos sistemas convergentes e divergentes para superfícies esféricas. 
Incialmente ilustra-se o visualizado com os espelhos esféricos, tanto para a incidência no lado 
côncavo, como convexo. Para a construção do equipamento didático (Diez Arribas, 1999) necessita-
se de um recorte de inox ou lata de refrigerante de aproximadamente 2 centímetros de altura pela 
largura do suporte (tabua de Eucatex) e de um pedaço de chapa de Raio-X com fendas do tipo pente 
(limitador do raio de luz).  Utilizando-se o Sol ou uma lâmpada como fonte de luz, projeta-se o 
aparelho de modo que a fonte passe pelos dentes do pente (chapa de Raio-X) e atinja a superfície do 
espelho (inox). Incialmente pelo lado côncavo e posteriormente pelo convexo. Em ambos os lados 
deve haver o pente como elemento definidor dos raios. No primeiro caso, é possível visualizar um 
sistema convergente e no segundo caso um divergente. As Figuras 05 e 06, respectivamente, 
ilustram os equipamentos utilizados para demonstração desses sistemas convergentes (côncavo) e 
divergentes (convexo).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por fim, o estudo apresenta um equipamento didático que possibilita demonstrar aos alunos 

que uma lente esférica poderá convergir ou divergir os raios luminosos, dependendo da relação 
existente entre os índices de refração do meio e da lente. Para a construção do equipamento didático 
é necessário chapas de Raio-X e uma fonte de raio de luz intensa (projetor de slides). As chapas de 
Raio-X deverão ser limpas utilizando uma solução contendo metade água e metade água sanitária 
(preferência Q-boa). As chapas depois de limpas deverão ser moldadas em uma placa de Eucatex 
para o formato desejado das lentes esféricas (biconvexa, bicôncava, convexo-côncava, côncavo-
convexa, plano-convexa e plano-côncava). Para o feixe de raios incidentes sugere-se utilizar o pente 
construído para os espelhos esféricos.  

Para a demonstração do sistema convergente, é necessário construir uma lente do tipo 
biconvexa e enchê-la com água. O raio incidente proveniente do ar, passará pela lente e irá 
convergir em um ponto denominado foco, como ilustra a Figura 07. No caso de inverter os meios, 
ou seja, ter água na parte externa a lente e ar na interna, a lente deverá ter o formato de bicôncava. 
Nesse caso a lente deverá estar em uma cuba para poder mergulhá-la em água, mantendo seu meio 
interno com ar. A Figura 08 ilustra o descrito.  

  

Figura 05 – Espelho côncavo.        Figura 06 – Espelho convexo. 
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Figura 07 – Lente biconvexa formando 

um sistema convergente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 08 – Lente bicôncava formando 
            um sistema convergente. 

 
Para a demonstração do sistema divergente a situação descrita no parágrafo anterior deverá 

se invertida. Isto é, deverá ser utilizado no primeiro caso uma lente bicôncava e no segundo caso 
uma biconvexa, conforme ilustrado, respectivamente, nas Figuras 09 e 10.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 09 – Lente bicôncava formando um sistema divergente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10 – Lente biconvexa formando um sistema divergente 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O estudo apresenta um conjunto de atividades demonstrativas que constitui-se uma 

alternativa interessante para professores de nível básico para o estudo de óptica geométrica. Os 
equipamentos propostas baseiam-se em materiais e dispositivos de descarte e fácil aquisição tanto 
por parte dos professores, como alunos ou mesmo escola.  O objetivo é proporcionar aos estudantes 
desse nível de ensino a visualização dos fenômenos estudados em sala de aula e que por vezes é de 
difícil compreensão.  

Durante a sistematização das atividades desenvolvidas percebeu-se que, apesar de utilizar 
para a construção dos equipamentos, materiais de uso corriqueiro e presente no dia-a-dia dos 
professores, sua confecção exige certa habilidade e conhecimento. No entanto, sugere-se que ela 
seja realizada juntamente com os estudantes, com os procedimentos sendo divididos, obtendo uma 
maior participação dos aprendizes. Nesse sentido, o professor deve atuar como mediador, 
resgatando os conceitos relevantes, auxiliando na realização da atividade, na elaboração das 
hipóteses e na formulação das conclusões.  

Por fim, é preciso destacar a importância do papel do professor no momento da utilização 
dessas atividades em sala de aula. Ele o é responsável pela culminância do processo de ensino, 
sendo o encarregado por possibilitar mecanismos de eficácia deste sistema. Nesse sentido, ao 
utilizar em suas aulas a atividade proposta importante é organizar as atividades de modo que atuem 
como construtoras do conhecimento, buscando despertar a motivação, o interesse e a curiosidade 
aos estudantes. Para tanto, o professor deverá não apenas demonstrar os fenômenos, mas 
proporcionar que a partir das situações ilustradas, os estudantes construam seus conhecimentos.   
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Resumen 

 
El artículo muestra la construcción y resultados de la implementación de un ambiente de 
aprendizaje para el espacio académico de Física I en el programa de Licenciatura en Electrónica de 
la Universidad Pedagógica Nacional, empleando una estrategia b-learning que involucra 
actividades presenciales y virtuales integradas por contenidos multimediales organizados en 
Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) que en conjunto conforman un Ambiente Virtual de 
Aprendizaje (AVA). Se presentan las Fases introductoria y de prueba, propositiva e interdisciplinar 
que integran la propuesta y se media por aspectos relevantes como el trabajo autónomo y la 
evaluación, centrando la atención en actividades virtuales que vinculan aspectos cognitivos, 
aprendizaje social y colaborativo. El tipo de investigación empleado fue el estudio de casos y como 
metodología usada la inductiva que permitió posteriormente recabar los resultados y ser presentados 
en forma de conclusiones.  
 
Palabras Clave: Enseñanza de la Física; trabajo independiente; evaluación de los aprendizajes. 

 
DESENHO E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES VIRTUAIS, FUNDAMENTADO NO 

TRABALHO INDEPENDENTE NA AULA DE FÍSICA: LA FÍSICA DELE ARTEFATO 
 

Resumo 
 
O trabalho apresenta os resultados da construção e implementação de um ambiente de 
aprendizagem para o espaço acadêmico de Física I no programa de Licenciatura em Electrónica da 
Universidad Pedagógica Nacional utilizando uma estratégia de b-learning, envolvendo atividades 
virtuais e integradas para o conteúdo multimídia organizados em Objetos de Aprendizagem Virtual 
(OVA), que juntos formam um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Apresentamos proposta 
fases de teste introdutório e, pró-ativa e interdisciplinar e integrar os aspectos relevantes, tais como 
meios de estudo e de avaliação independente, com foco em atividades virtuais ligando cognitivo, 
aprendizagem social e colaborativa. O tipo de pesquisa utilizado foi o estudo de caso como uma 
metodologia indutivo subsequentemente deixada para recolher os resultados e ser apresentado na 
forma de conclusões. 
 
Palavras-chave: Ensino de Física; trabalho independente; avaliação da aprendizagem. 

 
PROBLEMA 
 

Las actividades académicas no presenciales que se desarrollan de manera autónoma y en 
horario fuera de aula (HTI), constituyen un elemento primordial para el desarrollo de contenidos y 
temáticas propias de una asignatura apoyando el proceso de enseñanza – aprendizaje, logrando 
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fortalecer dinámicas que no se llegan a consolidar en los espacios propios del trabajo orientado 
(HTO).  

La ejecución del decreto 1295 del 20 de Abril de 20101 obligó a las universidades 
Colombianas a modificar su estructura curricular por créditos académicos. La intensidad de horas 
presenciales se ha disminuido y se distribuyen en trabajo independiente que debe adelantar el 
estudiante en espacios  que demandan autonomía y disciplina. Como lo sugiere el artículo 12 del 
mismo decreto, en las actividades sugeridas a realizar por el docente no existen directrices o 
recomendaciones, éstas son abiertas y sujetas al mismo, quien considera qué es relevante o no para 
la formación del estudiante, así como si se evalúa o no, razón por la que el seguimiento de estas 
actividades no ha sido tema de debate. Como consecuencia particular, muchos de los estudiantes 
que se encuentran en la fase de fundamentación del programa de Licenciatura en Electrónica de la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN) carecen de formalidad y hábitos de estudio lo que 
conlleva a elevar, aún más, el índice de deserción del programa dados los bajos resultados que 
obtienen de su labor académica.  

Para el grupo de investigación Evaluación y Tecnologías Virtuales de la Universidad 
Pedagógica Nacional (ETV-UPN), es de vital importancia la re – significación  de la práctica 
evaluativa, particularmente en los espacios académicos en los cuales se  trabaja la enseñanza de la 
física en el programa de la Licenciatura en Electrónica, ya que en la evaluación se hace evidente un 
proceso donde es posible involucrar cada una de las vivencias del estudiante y cómo éstas aportan a 
la estructuración y generación del conocimiento propio. Partiendo de este hecho y tomando como 
base estudios ligados a la evaluación en asignaturas de carácter teórico - práctico desarrollados entre 
el 2009 y 2012 en el programa de Licenciatura en Electrónica por el grupo ETV-UPN, el presente 
documento tiene como finalidad mostrar los resultados obtenidos al aplicar una alternativa de 
evaluación diseñada para horas de trabajo independiente (no presencial), en búsqueda de mejorar 
los desempeños y procesos de enseñanza - aprendizaje mediante una estrategia b-learning que 
integra actividades presenciales y no presenciales para la asignatura de Física I del programa en 
mención  que tiene como temática central del curso la Mecánica Newtoniana.  

Dadas las innumerables herramientas tecnológicas presentes en la actualidad para la 
interacción con las distintas temáticas, es posible que en el momento de seleccionar alguna 
estrategia, ésta posiblemente no llegue a ser pertinente para que el grupo de estudiantes con los 
cuales se trabaja logren una conceptualización significativa comparada a la que se ha podido lograr 
con las actividades académicas presenciales que se tienen  y que notoriamente están permeadas por 
el contexto social, cultural y familiar de cada uno de los actores del sistema, teniendo presente que 
no necesariamente se cumpliría con cada contexto educativo. 

En este orden de ideas, se considera  que en la interacción con el ambiente virtual se genera 
un espacio “cómodo” e “intimo” para el estudiante, donde puede desarrollar sus ideas sin 
cohibiciones tal como podría presentarse en el aula al tener pocas habilidades sociales u otras 
situaciones que posiblemente intimiden al estudiante, encaminándole a un estado emocional 
positivo para su aprendizaje, en ese sentido las horas de trabajo individuales y autónomas se prestan 
para que el estudiante interactúe con las variables que se le ocurren sin temor a ser juzgado por sus 
compañeros o equivocarse, consecuentemente se propicia un espacio académico como un medio de 
exploración realmente libre y autónomo, donde la emergencia propia de las dinámicas en las que se 
ve inmerso genera un proceso de aprendizaje significativo en el estudiante y las relaciones que 
surgen de las variables y entre las variables que se recrean en el sistema, producen un proceso de 
aprendizaje enriquecedor, que tal vez no se suscita en el entorno de aula y que posteriormente se 
retroalimenta con el trabajo en equipo. 

En este sentido se identifica como problemática el aprovechamiento que los estudiantes 
hacen de un ambiente virtual de aprendizaje, en comparación con los ambientes presenciales, 
teniendo presente que el ambiente virtual no solo es un espacio de consignación de información, se 
entiende como un espacio académico donde existen procesos interactivos, con motivaciones 
                                                
1 Reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos 
de educación superior.	  
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académicas que se relacionan con el contexto, lo cual debería apoyar el interés de los estudiantes en 
el uso de sus horas de trabajo independiente, centrado en actividades complementarias que logren 
implementar en espacios virtuales. 
 
ASPECTOS CONCEPTUALES  

 
Actualmente las dinámicas propias de la enseñanza en la escuela han estado evolucionando a 

partir de las distintas concepciones de ésta, en este sentido es pertinente la necesidad de involucrar 
herramientas que potencialicen dichos procesos. Para ello se debe centrar la mirada en aspectos 
como el material utilizado no solo en aulas de clase, sino que por el contrario también el que los 
alumnos deberán usar para la realización de sus actividades académicas, dando importancia a las 
posibilidades múltiples que ahora  brindan la sociedad y los medios de información y 
comunicación. 

En consecuencia,  desde las actividades de trabajo autónomo se pueden identificar elementos 
básicos entre los que se destacan: Texto, guía, cartilla instruccional, guía de orientación al 
aprendizaje, simulaciones, representaciones técnicas y tecnológicas. La intención del trabajo 
desarrollado se centró en retomar las actividades existentes, mejorarlas y llevarlas a ambientes b-
learning que permitan potenciar aspectos cognitivos, tecnológicos y de aprendizaje.  

Los aspectos cognitivos relacionan la atención, percepción, memoria, lenguaje y 
pensamiento, teniendo en cuenta que la atención hace referencia al mecanismo de focalización, 
canalización y filtro de cualquiera de los procesos cognitivos; la percepción entendida como la 
capacidad de interpretar y entender el mundo de forma individual a partir de los estímulos recibidos 
por los sentidos, los cuales se ven afectados por la emocionalidad y la interpretación simbólica que 
se manejan dentro del mismo y las distintas interacciones que vivencia con su contexto y en su 
contexto; la memoria es un proceso por el cual se almacena de forma temporal o permanente 
información, constructos de conocimiento y el conocimiento en sí, lo cual es  adquirido por los 
transductores sensoriales de tal manera que puede ser consultada ante una necesidad o un estímulo; 
el lenguaje es la capacidad innata que se tiene de aprender una lengua o un código con el que el 
individuo se comunica, esta depende de la percepción, interpretación y reacción ante el estímulo y 
finalmente se involucra el pensamiento, entendido como el proceso que permite generar y modificar 
ideas, mediante inducción, deducción y abducción (Fuenmayor, Villasmil, 2008). 

Desde el punto de vista tecnológico también debemos tener en cuenta que se abordan 
distintos aspectos, principalmente vamos a enfocarnos en la posibilidad del uso de las TIC mediado 
por una computadora, usando plataformas que permiten contenidos LMS (Learning Management 
System). Teniendo presente que en este tipo de herramientas no solo existe la interacción entre el 
estudiante y el profesor, también emergen diversos actores del proceso enseñanza - aprendizaje que 
ligan al contexto de la universidad y al que pertenece el alumno.   

Es así como el modelo de enseñanza virtual, integra  herramientas de interacción síncrona, 
asíncrona y de autoformación, ofreciendo la posibilidad y el desafío al docente, de incorporarlos a 
su modelo de transferencia de contenidos, desarrollo de habilidades y destrezas, y al estudiante de 
aprovecharlas en búsqueda de un beneficio propio que potencie sus mecanismos de aprendizaje. En 
este punto y desde la virtualidad, el concepto de la computación sensible y la ubicuidad, permiten la 
omnipresencia de los computadores, de Internet y por tanto del software social, que serán de gran 
ayuda, al facilitar una educación personalizada, accesible y más cercana al educando.  

El emplear los elementos descritos permite conocer las potencialidades de las nuevas 
tecnologías, su variedad de metodologías y medios en situaciones variadas de enseñanza-
aprendizaje, para atender a una cantidad de capacidades y destrezas que obligan a un cambio de rol 
en la comunicación al pasar de uno unidireccional a otro multidireccional así como promover un 
conocimiento en el contexto didáctico y educativo que considere elementos que pueden intervenir o 
influir en el diseño curricular y que son parte de la realidad institucional. (Gutiérrez, 1999).  

Otra finalidad al emplear herramientas virtuales se focaliza en favorecer el aprendizaje 
social o el aprendizaje colaborativo a través del software social. La finalidad de este modelo es 
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contribuir con la  formación de individuos integrales, que puedan tener un comportamiento ético en 
ambientes virtuales o reales. Que sean capaces de comunicarse efectivamente con el otro y lograr 
acuerdos ante la diferencia, discusiones respetuosas y argumentadas. Hombres y mujeres que 
practiquen lo aprendido, cuestionen y propongan nuevas  posibilidades. Que integren el aprendizaje 
colaborativo con el autónomo, consientes y activos en su proceso de aprendizaje. Así mismo, se 
pretende favorecer al aprendizaje colaborativo definido “como proceso de socio construcción que 
permite conocer las diferentes perspectivas para abordar un determinado problema, desarrollar 
tolerancia a la diversidad y pericia para re - elaborar una solución en conjunto” (Calzadilla, 2007, 
P.3).  

Desde lo Motivacional, se debe animar al educando, a través de reforzamientos positivos en 
la elaboración de las tareas educativas; en otras palabras, “Las acciones del sujeto seguidas de un 
reforzamiento adecuado tienen tendencia a ser repetidas (si el reforzamiento es positivo) o evitadas 
(si es negativo)”. (Marti, 1992). Para lo anterior, el docente debe conocer a fondo gustos e intereses 
de sus educandos, ello se puede hacer con facilidad si se interactúa en otros espacios, como a través 
de las redes sociales, ya que el estudiante no se siente investigado y libremente expone su opinión.  

En este orden de ideas se considera que las horas de trabajo independiente HIT, son una 
obligación en el plan de estudios de los diferentes programas que cubre las horas no presenciales del 
aula de clase, y una propuesta de enseñanza que favorece la autonomía del aprendizaje al potenciar 
habilidades cognitivas de pensamiento, lo que implica, según (Hans Aebli 1990, p151) “aprender a 
aprender” y “aprender a pensar” como también las habilidades intrapersonales que propician la 
responsabilidad, compromiso  y organización del tiempo libre. 
 
METODOLOGÍA 
 

El tipo de investigación empleado es el estudio de casos. El método adoptado fue el 
Inductivo .En el proceso fue necesario el análisis de los datos con el ánimo de desagregar los 
elementos recabados y posteriormente en la síntesis se reconstruyó la postura del grupo en relación 
a la información, la correlación de los resultados y con ellos se procedió a la sistematización y 
planteamiento de conclusiones. Como elemento transversal a la propuesta, fue necesario el diseño y  
de un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) como herramienta para el aprendizaje de la física 
desde la aplicabilidad de conceptos y el apoyo en objetos virtuales (OVA).  
 
CONTEXTO 

 
Teniendo como precedente que cada individuo demanda necesidades distintas surgen 

múltiples contextos, pese a interactuar en una misma aula, dichos contextos requieren  enmarcarlas 
en un grupo con el cual se va a trabajar, y a su vez, resulta interesante pensar en términos de los 
elementos conceptuales y dinamizadores que el estudiante debería tener, en principio son necesarias 
nociones básicas de algebra, calculo diferencial y competencias básicas en el manejo de elementos 
gráficos.  

En este orden ,el grupo de trabajo está constituido por los estudiantes de segundo semestre 
del programa de Licenciatura en Electrónica de la Universidad Pedagógica Nacional, que cursan el 
espacio académico Física I, quienes ya han cumplido con pre-requisitos descritos en áreas como 
Matemáticas I que corresponde a Cálculo Diferencial.  

 
SITUACIÓN DESEADA 

 
Se realiza la construcción de un ambiente virtual de aprendizaje, teniendo presente 

elementos conceptuales, pedagógicos, didácticos y cognitivos en términos de la posibilidad de 
llegar a inferir ¿cómo la presentación de contenidos multimediales y las actividades que se pueden 
proponer en un aula virtual llegan a ser significativas en los procesos de enseñanza-aprendizaje que 
presentan los estudiantes del curso de Física I de la Licenciatura en Electrónica de la UPN?  
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Este ambiente contiene una serie de OVA como soporte conceptual, siguiendo una estrategia 
metodológica didáctica que permita permear las dinámicas y procesos que siguen los estudiantes en 
su proceso de construcción de conocimiento.  

Así las cosas, se plantea una actividad de trabajo transversal e interdisciplinar a la propuesta, 
encaminada a que los estudiantes inscritos en el curso logren la aplicación y apropiación de 
conceptos trabajados en la clase presencial, para este caso particular un artefacto que se use en la 
cotidianidad.   

 
REQUERIMIENTOS PEDAGÓGICOS 

 
Teniendo en cuenta que la posibilidad de implementación de este tipo de estrategias se 

remonta en el uso de un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA ), constituido pedagógicamente 
desde cada uno de los aspectos relevantes que nos da la teoría del constructivismo pedagógico 
según Carretero (1997, p. 21), sin embargo, es necesario tener presente que de una u otra manera en 
el momento de diseñar propuestas que involucren el diseño instruccional, en muchas ocasiones 
recaen en la teoría del conductismo.  

Desde este punto de vista, la idea primordial al diseñar este AVA consiste en que los 
estudiantes logren realizar una construcción de su conocimiento, no siendo esta una fiel copia de la 
realidad, sino por el contrario una construcción que usa como referente de los esquemas que ha 
logrado construir, desde su contexto, centrándolo en la apropiación del funcionamiento del artefacto 
elegido.  

 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

 
Se puede tener en cuenta desde 3 puntos de vista, los cuales involucran aspectos a trabajar 

en el ambiente virtual de aprendizaje, que  a su vez apoyara el trabajo independiente realizado por 
los estudiantes.  

 
Fase introductoria y de prueba 
 
• Reconocimiento de la importancia y utilidad que suscita  la implementación de un aula virtual 
• Registro en la plataforma 
• Actividad introductoria: realizarse realizan tres procedimientos, uno referente a la participación 

en un foro de prueba con un tema totalmente distinto a las temáticas propias del curso, descarga 
de un archivo desde la plataforma y carga de una autobiografía como archivo PDF a modo de 
prueba. 

 
Fase propositiva  
 
• Presentación del Syllabus de forma esquemática con actividades propuesta desde cada una de 

las temáticas, tales como talleres, escritos, presentación de pruebas online, trabajo de lecturas 
con retroalimentación, siempre con el apoyo de foros colaborativos. 

 
Fase interdisciplinar 
 
• En este espacio se trabaja la interdisciplinariedad que permite la física con una propuesta 

educativa dentro de las dinámicas propias de la asignatura (física del artefacto), que consiste en 
la apropiación de los conceptos trabajados (v.g, vectores, cinemática, leyes de Newton, entre 
otros) en la asignatura mediante el estudio riguroso de una máquina de uso cotidiano. Para ello 
inicialmente se propone un video informativo de los artefactos que han tenido impacto en 
nuestra sociedad y posteriormente los estudiantes eligen el artefacto a estudiar, se realiza un 
seguimiento mediante un foro por grupos de trabajo para que al finalizar, como producto se 
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puedan hacer abstracciones físicas a partir de las funciones de cada artefacto, teniendo presente 
que el estudiante realiza un estudio del sistema desde distintos puntos de vista. 

 
ACTIVIDADES 
 
Las actividades que se proponen en este AVA, están representadas de la siguiente manera, teniendo 
en cuenta la previa suscripción al espacio que usaremos. 
 
Sección de Contexto: En este apartado se  encuentra una imagen representativa de alguna temáticas 
que se abordan en el curso, se evidencian cuáles son los objetivos del área de Física del 
departamento de tecnología y los objetivos propios de la asignatura, que para este caso particular es 
Física I,  posteriormente se presenta a los estudiantes el mapa de contenidos generalizado del curso 
y un manual para uso pertinente y participación en foros de orden colaborativo. En este apartado se 
espera que los estudiantes realicen una lectura de los conceptos básicos que se desarrollarán en el 
semestre. 
 
Sección de Reconocimiento de la plataforma:  Teniendo en cuenta que muchos de los estudiantes 
no han tenido la posibilidad de interactuar con los ambientes virtuales de aprendizaje de ningún 
tipo, se propone la realización de tres actividades de reconocimiento con la intensión que cada uno 
de ellos logre explorar la plataforma Moodle usada en este caso, las actividades consisten en la 
descarga de un archivo (Manual de uso de los foros), participación en un foro de discusión acerca 
de una temática no relacionada con el curso específicamente,  v.g las maravillas del mundo que 
cada uno de los estudiantes quiere conocer y la actividad final consiste en implementar la entrega de 
archivos mediante el aula virtual, con la creación de una autobiografía,  que se requiere subir a la 
plataforma. El objetivo de este apartado es lograr que los estudiantes tengan un primer contacto y de 
una u otra manera no existan impedimentos para su próximo uso.  
 
Sección Material de Apoyo: En este espacio se provee al estudiante de material que complemente 
su proceso de aprendizaje,  v.g. algunos talleres referentes a la fundamentación matemática, tales 
como ecuaciones de primer orden, sistemas de ecuaciones lineales, análisis de lecturas, entre otros.  
 
Sección Trabajo Independiente y trabajo Colaborativo: Se propone un foro donde se exponen 
temas de discusión general que apoyen procesos desarrollados en el trabajo presencial, también es 
posible que los estudiantes discutan y comenten acerca de temáticas que sean de interés general y 
no necesariamente tengan alguna relación con la asignatura. Consecuentemente estarán dispuestas 
cada una de las actividades propuestas en el curso, acompañado de material de trabajo, talleres y 
para el caso correspondiente el espacio reservado para que cada uno de ellos pueda realizar la 
entrega final de su trabajo en cada una de las temáticas abordadas. 
 
Sección Transversalidad de contenidos (Física del Artefacto): En este espacio se lleva a cabo el 
trabajo que el estudiante realiza en HTI, pero que es distinto al que se ve reflejado en las actividades 
de refuerzo propias de la asignatura, este consiste en generar dinámicas de estudio con una actividad 
trasversal que involucre aspectos relevantes trabajados  a lo largo del desarrollo del curso.  
 

Para este caso se trabaja la física del artefacto  que tiene 4 etapas, la primera consiste en 
dialogar de manera presencial con los estudiantes para dar a conocer cuáles son las dinámicas de 
trabajo, en segunda instancia se realiza un actividad con el video “101 artefactos que cambiaron al 
mundo - The History Channel” así los estudiantes después de ver el video seleccionan 3 artefactos y 
describen desde el punto de vista físico cuales son las aplicaciones que se pueden evidenciar en 
ellos, teniendo como referente el avance conceptual y procedimental que se haya logrado hasta el 
momento en el curso, la tercera etapa consiste en que cada grupo de estudiantes seleccione algún 
artefacto de uso cotidiano, el cual puede, o no, estar incluido en el video y a partir de ello se 



V Encontro Estadual de Ensino de Física - RS,  Porto Alegre, 2013 

 85 

empieza con el trabajo de profundización el funcionamiento y relación con física mecánica, 
encaminando así la cuarta fase que hace referencia a la entrega final del documento con 
especificaciones dadas según el formato para la presentación de informes basado en el qué  provee 
el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) y que elaboró el grupo de investigación 
ETV – UPN.   

La relevancia de esta actividad “la física del artefacto” radica en que los estudiantes 
dedicaron en sus horas de trabajo independiente a indagar y profundizar cada tema involucrado con 
su artefacto, aspecto que llegó a ser casi desapercibido en la clase magistral,  sin embargo en los 
resultados se logra observar que el trabajo fue significativo  para la formación  en los futuros 
Licenciados en Electrónica de la UPN.  

Por otro lado,  en cuanto a la enseñanza y aprendizaje de la física se inicia un ejercicio de 
renuncia a la causalidad lineal; en otras palabras, el ejercicio que emerge de la física del artefacto 
permite pensar la física de una manera más contemporánea y sistémica, donde las ecuaciones a las 
que se llegan, se entienden como aproximaciones pero no como leyes definitivas. Una física que se 
enseña y se aprende buscando que sea realmente provechosa en la vida, en ese sentido 
consideramos que es una física aprendida y enseñada desde una perspectiva más cercana los 
sistemas dinámicos, que responden a nuestros tiempos y no a la física de hace cien años, esa física 
que posiblemente fuese diferente si las mentes que la crearon hubiesen tenido acceso a las 
herramientas que disfrutamos actualmente, entonces, seguramente ese mundo que construyeron de 
la física de hace cien años posiblemente cambiaría radicalmente despojada  del determinismo que 
delimita un poco la naturaleza, v.g  como el determinismo que demandan las ecuaciones 
diferenciales lineales. 

 
Sección Actividad Experimental: En este apartado se realiza la recolección de documentos que 
elaboran los estudiantes a partir de las distintas prácticas realizadas en el laboratorio de la UPN, 
aunque se resalta que debería tener mayor intensidad horaria, no se hace posible debido a la 
distribución de espacios y créditos en el semestre para el plan de estudios del programa de 
Licenciatura en Electrónica.  

 
Sección Actividad Experimental Virtual: Para este caso, se inicia la implementación de applets 
que aportan a la construcción mental de diversos fenómenos físicos, con la intención que cada uno 
de los grupos de trabajo logre implementar herramientas virtuales para la realización de un 
laboratorio, el cual  permite realizar la recolección de datos a partir de los parámetros y condiciones 
iniciales que propone el usuario y que en su fase final debe ser compartido con los compañeros de 
curso para que ellos también logren la construcción de imágenes de mundo a partir de la experiencia 
mediada por terceros y por herramientas tecnológicas. 

 
Sección de pruebas Virtuales: Teniendo en cuenta la asignatura citada, en este espacio se ha 
logrado trabajar con una prueba creada con tres preguntas que evidencian el avance realizado en la 
última fase del curso, el cual hace referencia al tema de Trabajo y Leyes de Newton.  

 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 
Para este caso, la evaluación no se considera como elemento para realizarse mediante el uso 

del AVA, dado el contenido del curso, por el contrario, sí se realizan los aportes necesarios en cada 
una de las actividades realizadas por los estudiantes, con la finalidad de lograr una 
retroalimentación de los procesos que cada uno de ellos lleva, teniendo como elemento principal la 
evaluación formativa, ya que si un documento no es entregado oportunamente y no recibe una 
valoración cuantitativa, sí se realizará la correspondiente revisión y retroalimentación. 
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EVALUACIÓN DEL AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE 
 

La evaluación del ambiente fue oportuno realizarla desde los siguientes: pertinencia 
pedagógica, cognitiva, de usabilidad y evaluación. En búsqueda de evidenciar como han sido los 
avances que se alcanzaron con las herramientas usadas, cada elemento se logra evidenciar desde 
cada uno de los aspectos relacionados a continuación:  

 
Desde lo pedagógico 

 
• Presentación Visual: Los elementos gráficos son apropiados y las temáticas se utilizan para hacer 

las conexiones visuales que contribuyen a la comprensión de conceptos, ideas y relaciones. las 
diferencias en el tipo, tamaño y/o color se utilizan bien y constantemente. 
• Eficacia cognoscitiva de la introducción: Las estructuras de la introducción, anticipan los 

contenidos del AVA 
• Asimilación de las Actividades: Las actividades del ambiente son variadas, transcendentales a la 

memoria facilitando la comprensión y el razonamiento. 
• Construcción del Conocimiento: El ambiente permite construir el conocimiento, desarrollando la 

curiosidad para investigar, la capacidad de pensar, de reflexionar y adquirir experiencias que 
posibiliten el acceso a estructuras cognitivas cada vez más complejas, propias de etapas 
superiores. 
• Claridad del proceso: Cada proceso es indicado claramente. 
• Importancia y cantidad de recursos: Hay una conexión clara y significativa entre los recursos y la 

información necesitada para que los estudiantes logren las tareas. 
• Conexión de las actividades: Las actividades están conectadas claramente con lo que deben saber 

los estudiantes. 
• Asimilación de las actividades: Las actividades del ambiente son variadas, transcendentales a la 

memoria facilitando la comprensión y el razonamiento. 
• Contenidos acordes: Los contenidos son acordes con la población objeto. 
• Fomento del auto-aprendizaje: El AVA fomenta el auto aprendizaje, la iniciativa y la toma de 

decisiones. 
• Intención Pedagógica: Se evidencia la intención pedagógica, las metas y los objetivos esperados 

en el estudiante 
 

Desde lo cognitivo 
 
• Meta: Presenta los objetivos generales y específicos del curso para guiar al usuario en su 

proceso. 
• Coherencia: Integra en un mismo espacio los elementos necesarios para la 

enseñanza/aprendizaje: contenidos, explicaciones, aplicaciones, interacciones, prácticas, notas 
explicativas y glosario de acuerdo a un modelo pedagógico. 
•  Registro de estímulos: Los contenidos facilitan procesos de atención y percepción 
• Motivación por interés: Promueve y mantiene el espíritu de exploración apelando a la curiosidad 

innata del usuario.                                                                                                                       
• Motivación por satisfacción: El usuario recibe respuestas positivas e inmediatas frente a las 

acciones realizadas. 
 
Desde la Usabilidad 
 
• Facilidad de uso: existen opciones de envío y recepción de información, contienen opciones 

visibles y de fácil identificación, permite la selección para parámetros de operación, implementa 
lenguaje sencillo y claro. 
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• Facilidad de navegación: Permite el desplazamiento entre páginas, provee navegación amigable, 
contiene enlaces y etiquetado, se controla el número de elementos o menús, existe claridad de  
vínculos y aplicaciones, facilita la ubicación del usuario con  elementos de orientación para el 
usuario que le permita saber exactamente en dónde se encuentra dentro del sitio web. 
• Tolerancia al error: Muestra mensajes de error auto-exploratorio, facilita la corrección del error 

para continuar, provee detección y aviso de errores de entrada. 
• Accesibilidad: Existen limitaciones de hardware/software, cuenta con estandarización a 

cualquier plataforma, velocidad de descarga o acceso. 
• Contenido: Se tiene determinado el nivel de adecuación de los contenidos a los objetivos 

científico. 
• Noticias: Presenta las noticias académicas lo suficientemente actualizadas y con una fecha de 

publicación. las noticias aparecen en un sitio destacado del ambiente virtual, con vínculo a la 
noticia en el titular, y un claro resumen del contenido. 
• Interacción estudiante – tutor: Plantear un plan de tutorías, con tiempos de respuesta, valorando 

las interacciones realizadas por los alumnos y estableciendo los respectivos  medios de 
comunicación. 
• Interacción estudiante – estudiante: Promover actividades grupales, fomentando el aprendizaje 

en actividades  de comunicación, debate, intercambio de ideas,  y foros (entre otros) acerca de 
los aspectos de los contenidos. 
• Formas de mensaje: Estéticamente agradable, integrando el lenguaje visual y figurativo, facilita 

la comprensión. 
 

Desde la Evaluación  
 

5. Metas de Aprendizaje: Los objetivos de aprendizaje son evidentes en el abordaje de los 
contenidos. Las metas de aprendizaje son evaluadas a través de las actividades propuestas en el 
AVA. Los recursos de evaluación utilizados dentro del AVA son pertinentes de acuerdo a las 
metas de aprendizaje propuestas.    

6. Contenidos de Actividades: Las actividades propuestas en el AVA están directamente 
relacionadas con el modelo pedagógico propuesto. los contenidos que se encuentran en el aula 
tienen actividades de evaluación. el AVA hace uso de diferentes medios para presentar las 
actividades de evaluación atendiendo a los estilos cognitivos de los usuarios del entorno virtual. 
el AVA presenta actividades de refuerzo con miras a afianzar los procesos de aprendizaje de los 
usuarios del entorno. El AVA permite desarrollar tareas grupales e individuales. existencia de 
foros con los debates generados alrededor del tema de estudio. 

7. Medición de competencias: Cada actividad evaluativa está relacionada con la verificación 
del cumplimiento del objetivo del tema respectivo. El AVA tiene estructuradas actividades 
evaluativas como cierre de cada temática, de igual manera se proponen actividades de 
autoevaluación inicial que permiten explorar los conocimientos previos de los estudiantes, en 
búsqueda de lograr que el estudiante del curso pueda evidenciar su proceso formativo en la 
asignatura. 

 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Se debe tener en cuenta que el autor de la simulación debe anticiparse a los movimientos del 

usuario, mantener su atención y lograr trasmitir la información necesaria para la que la interacción 
permanezca, sin dejar de accionar las competencias referentes a la percepción y la interpretación 
mientras se presenta la interacción (Solari, 2004, p. 36).  

Para esto se debe tener en cuenta que todo registro propio que realiza el aula virtual se puede 
llegar a usar, tal como los tiempos de ingreso, tiempos de respuesta y las actividades realizadas en 
el aula. 
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Para este caso de estudio se implementa como método de recolección de datos una rúbrica 
de evaluación del ambiente virtual con la intensión de realizar la retroalimentación y cambios en el 
ambiente virtual creado.  
 
RESULTADOS OBTENIDOS 

 
Teniendo en cuenta cada uno de los aspectos anteriormente mencionados se han llegado a 

observar los siguientes resultados: con respecto a la posibilidad de interacción con el ambiente, es 
claro que de una u otra forma la posibilidad de realización de actividades mediante el uso de aulas 
virtuales, permite que los estudiantes puedan implementar diversas estrategias para la comunicación 
y divulgación de problemas asociados a la asignatura que estamos trabajando.  

Se encuentra que por ser una de las primeras interacciones con AVA por parte de algunos 
estudiantes, no existe una motivación por el uso de ésta, pero con el uso de estas, ellos mismos son 
los que demandan que las actividades sean desarrolladas mediante el aula virtual, ya que en este 
entorno se pueden llegar a encontrar espacios colaborativos donde la interacción asincrónica con el 
otro se vuelve en un elemento relevante para la construcción de conocimiento.  

En este orden de ideas a partir de la posibilidad de usar herramientas que apoyan los 
procesos formativos en la presencialidad, se ha logrado evidenciar que el uso de diversos materiales 
multimediales logran cautivar al estudiante, siempre y cuando el material de apoyo no sea un 
elemento que obstaculice y que contrario a ello viabilice la posibilidad de comprender las dinámicas 
propias de la física que no se vivencian en el trabajo teórico realizado en el aula.  

Se ha manifestado que los contenidos del programa no se evidencian completamente en la 
estructura general del ambiente, éste siempre debía estar apoyado con la clase presencial para poder 
realizar un complemento eficaz.  

En búsqueda de implementar estrategias didácticas en las distintas asignaturas en las cuales 
el proyecto ha estado trabajando, se ha logrado la implementación de las actividades de HTI en un 
espacio virtual, empleando la metodología b-learning donde no solo es relevante la clase presencial 
sino  también las actividades que el estudiante realiza en su tiempo de trabajo independiente.  

Para el caso del curso de Física I del programa de Licenciatura en Electrónica de la UPN, 
cuenta con estudiantes de segundo semestre donde se ha llevado a cabo un trabajo que cumple con 
los objetivos propios del curso, estipulados por el equipo de trabajo en el área de conocimiento,  
también se ha   implementado la estrategia que el grupo ha generado para el aprovechamiento del 
tiempo que los estudiantes dedican  en la realización de sus actividades extra-académicas 
encaminadas al fortalecimiento de su conocimiento y que de manera paralela hacen referencia a 
cada una de las áreas trabajadas  en el equipo de ETV- UPN. 

La necesidad de hacer transversales los contenidos ha permitido para este caso en el área de 
Física y, específicamente en su primer curso, la posibilidad de integrar temáticas propias de la 
asignatura y las interrelaciones existentes con la cotidianidad, por ello se plantea la actividad  “La 
física del artefacto” esta consiste en elegir un artefacto que use en su quehacer  y realizar una 
descripción detallada de cada elemento que lo compone desde el punto de vista de la física 
mecánica, de tal suerte que cada concepto trabajado en el aula se vaya compenetrando con las 
necesidades propias de cada indagación del funcionamiento propio del mismo. 

Desde la postura  que ha venido trabajando ETV - UPN, el ejercicio de la propuesta también 
permite romper el paradigma que ha generado la concepción del mundo de la Física y 
posteriormente se encaminará a introducir en el currículo, mundos físicos distintos como el que ha 
construido Lorenz v.g. el efecto mariposa. 

Realizando una abstracción y un balance de semestres anteriores se logra evidenciar que los 
procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por  el uso de herramientas tecnológicas permiten una 
mayor comprensión, sin embargo lo más importante es que si el estudiante realiza su trabajo 
independiente y generando proceso metagonitivos se ve reflejado en las actividades que se 
desarrollan en el curso y evidentemente en las valoraciones obtenidas después de su evaluación. 
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Resumo 
 

O presente texto refere-se análise de uma situação didática fictícia e que possibilita a evocação do 
pensamento metacognitivo durante as aulas de Física no ensino médio. O objetivo é descrever e 
analisar tal situação inferindo os momentos em que o professor, por meio de uma orientação 
adequada, poderá proporcionar aos seus estudantes a evocação do pensamento metacognitivo. A 
importância do presente estudo está na reflexão referente ao papel do professor enquanto 
promovedor de situações que ativem esta forma de pensamento. Como resultado, o estudo aponta 
que cabe ao professor a tarefa de organizador das ações didáticas de modo metacognitivo e que, ao 
desenvolvê-las em sala de aula, aja de maneira a permitir que os estudantes evoquem essa forma de 
pensamento. 
 
Palavras-chave: pensamento metacognitivo; Ensino de Física; ação didática. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A metacognição, enquanto estratégia de ensino e de aprendizagem vem sendo apontada na 
literatura como responsável por conduzir o estudante na busca do conhecimento, favorecendo o 
aprender a aprender (Coll, 1986; Pozo, 1990, 1999; Silva & Sá, 1993; Mayor, Suengas & González 
Marqués, 1995; Monereo & Castelló, 1997; Monereo, 2001). Mesmo que não se trate de um 
conceito recente, pois emana da década de 1970, a metacognição vem sendo associada, aos poucos, 
ao ensino e se confirmando como uma importante alternativa para conduzir o processo de 
aprendizagem. Além disso, vem se mostrando eficiente no auxílio a estudantes com dificuldades de 
aprendizagem, uma vez que passa a considerar questões como a motivação e a autoestima. 

A utilização da metacognição no contexto educacional associada as diferentes áreas do 
conhecimento vem sendo justificada sob duas perspectivas: uma atrelada à formação de cidadãos 
aptos a aprender a aprender, conferindo uma autonomia crescente a esses estudantes, de modo a 
permitir uma aprendizagem contínua ao longo de sua vida; e outra, não desvinculada da anterior, 
vem a considerando na promoção de estratégias de aprendizagem, que, conforme Veiga Simões 
(2005), representa a tomada de consciência, intencionalidade e controle cognitivo nas situações de 
aprendizagem. Assim, cabe ressaltar que essas duas perspectivas estão em sintonia e se 
complementam, uma vez que a primeira enfatiza a importância da formação de cidadãos capazes de 
enfrentar situações desafiadoras, de propor soluções para os diferentes problemas, enquanto a 
segunda agrega à anterior a necessidade de o estudante utilizar tais estratégias desde as questões 
vinculadas as suas dificuldades de aprendizagem no ambiente escolar.  

A partir da importância da metacognição como meio favorecedor da aprendizagem, surge a 
questão referente à sua utilização em sala de aula. Mais especificamente no que tange ao ensino de 
Física, questiona-se: de que forma o professor pode proporcionar situações que levem os estudantes 
a recorrer ao pensamento metacognitivo? E de que modo esse tipo de pensamento favorece a 
aprendizagem dos conteúdos abordados em Física? 

Estudos como os desenvolvidos por Chi e colaboradores (1982, 1989) mostram que a 
evocação do pensamento metacognitivo é um dos diferenciais entre os estudantes com algum 
sucesso em Física e os que apresentam dificuldades na compreensão dessa ciência.  
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Intencionalmente ou não, os estudantes considerados experts em tal disciplina recorrem a 
essa forma de pensamento metacognitivo, o que não é observado nos estudantes considerados 
novatos.  

Como exemplo, menciona-se a pesquisa desenvolvida por Chi, Glaser e Rees (1982) que 
descreve a diferença de atitude observada entre os dois tipos de estudantes mencionados, no 
momento em que realizam uma atividade experimental envolvendo o estudo do plano inclinado. Os 
novatos buscam apenas identificar tópicos específicos de descrição da queda dos corpos no plano, 
limitando seus conhecimentos a questões de procedimento, ao passo que os experts procuram 
identificar a queda dos corpos em termos dos princípios fundamentais da mecânica newtoniana.  

Larkin (1983), por sua vez, evidenciou que o comportamento dos experts, na busca pela 
solução de um problema, é distinto do dos novatos. Segundo o autor, somente após terem 
estabelecido uma representação mental da situação física referente ao problema, recorrendo a 
aspectos de identificação com estruturas já existentes em seu pensamento, é que os experts partem 
para a solução algébrica (aplicação da fórmula). Esse tipo de comportamento caracteriza um 
procedimento em que o pensamento metacognitivo está presente e guiando a aprendizagem.  

A partir desses estudos e imbuído do desejo de potencializar essa forma de pensamento no 
contexto escolar, o presente estudo tem por objetivo descrever e analisar uma situação fictícia de 
sala de aula, a qual permitirá identificar momentos em que o professor pode fomentar o uso do 
pensamento metacognitivo de forma explícita nas aulas de Física.   

Tendo como pressupostos os estudos desenvolvidos por Rosa e Pinho-Alves, (2008, 2009) e 
Rosa (2011), o presente texto estabelece como recorte a descrição de uma amostra de como os 
professores podem ativar esse pensamento desde o momento em que apresentam os conteúdos de 
estudo no contexto escolar. Para isso, expõe-se, inicialmente, o conceito de metacognição  a ser 
assumido no presente estudo, bem como sua aproximação com o ensino de Física (Ciências); na 
sequência, descreve-se uma situação física fictícia referente a uma aula da disciplina, fornecendo e 
analisando os elementos que potencializam a evocação dessa forma de pensamento por parte dos 
estudantes.    
 
REFERENCIAL TEÓRICO 
 

O termo “metacognição” apresenta uma variedade de definições na literatura, conforme 
evidenciado por Rosa (2011). Contudo, mesmo diante da diversidade de definições, observa-se, 
claramente, que em termos pedagógicos existe um núcleo comum, que se mantém fixo, relativo ao 
controle cognitivo exercido por um conjunto capacitado de mecanismos internos que permitem 
armazenar, produzir e avaliar informações, assim como controlar e autorregular o próprio 
funcionamento intelectual. Essa compreensão mais geral permite que distintas áreas se aproximem 
do termo, ocasionando a difusão e a diversificação encontradas na literatura para o conceito.  

A definição assumida por Rosa (2011) e adotada neste estudo é a clássica de Flavell (1976, 
1979), na qual a metacognição é o conhecimento que o sujeito tem sobre seu conhecimento e a 
capacidade de regulação dada aos processos executivos, somada ao controle e à orquestração desses 
mecanismos. Nesse sentido, o conceito compreende duas componentes: o conhecimento do 
conhecimento e o controle executivo e autorregulador.  

Para a componente conhecimento do conhecimento, estão sendo consideradas as variáveis 
apresentadas por Flavell e Wellman (1977) em seus estudos sobre memória (pessoa, tarefa e 
estratégia), ao passo que, para o controle executivo e autorregulador, consideram-se as operações 
executivas decorrentes do detalhamento de Brown (1978, 1987) nos estudos sobre leitura e 
interpretação de textos (planificação, monitoração e avaliação).   

Detalhando-se as variáveis e as operações mencionadas, tem-se que as variáveis da pessoa, 
da tarefa e da estratégia, assim como de suas relações, resultam das crenças do indivíduo como ser 
cognitivo; é o conhecimento que as pessoas têm sobre elas mesmas, o qual afeta o seu rendimento 
na realização de suas tarefas (aprendizagem). É estabelecido por meio da tomada de consciência das 
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próprias variáveis mencionadas, bem como pelo modo como interagem e influenciam no alcance do 
objetivo cognitivo.  

O conhecimento das variáveis da pessoa (ou pessoais) é representado pelas convicções que 
os indivíduos apresentam sobre si mesmos e em comparação com os outros. É o momento em que 
identificam como funciona seu pensamento, como se processam as informações que lhes são 
fornecidas, caracterizando-se pela identificação de crenças, mitos e conhecimentos em si e no outro. 
O conhecimento das variáveis da tarefa está relacionado às suas demandas, representadas pela 
abrangência, pela extensão e pelas exigências envolvidas na sua realização. É a identificação pelos 
sujeitos das características da tarefa em pauta, tanto em termos do que ela é, como do que ela 
envolve. Os conhecimentos das variáveis relacionadas à estratégia vinculam-se ao “quando”, 
“onde”, “como” e “por que” aplicar determinadas estratégias. É o momento em que o sujeito se 
questiona sobre o que precisa ser feito e quais os caminhos a serem seguidos para atingir o objetivo. 

Flavell (1979) lembra que o conhecimento metacognitivo resulta da integração dessas 
variáveis, que, por sua vez, não são independentes, mas compõem um conjunto no qual estão 
interligadas, constituindo o conhecimento do conhecimento que o sujeito precisa ter para 
desenvolver suas atividades (atingir objetivos) de forma mais eficaz. Ribeiro (2003) esclarece que 
as variáveis interagem entre si, de modo que faz sentido dizer, por exemplo, que o aprendiz X, 
porém não o Y, utiliza a estratégia A mais do que a B, porque em tal tarefa é mais adequada a ele do 
que ao outro. Flavell, Miller e Miller exemplificam essa mesma combinação entre as variáveis, 
assinalando: “[...] você sem dúvida selecionaria uma estratégia de preparação diferente se tivesse 
que fazer uma palestra sobre algum tópico do que se somente precisasse assistir a uma palestra dada 
por outra pessoa.” (1999, p. 127). 

O mecanismo de controle executivo e autorregulador, por seu turno, caracteriza as operações 
necessárias para ativação do pensamento de natureza metacognitiva e pode ser sintetizado por 
planificação, monitoração e avaliação. A planificação é a responsável pela previsão de etapas e 
escolha de estratégias em relação ao objetivo pretendido, o que supõe fixar metas sobre como 
proceder para realizar a ação. Brown (1987) menciona que o planejamento somente poderá ocorrer 
à medida que o sujeito conhecer o problema em sua forma global e iniciar a busca pela solução. O 
planejamento inicial é relativamente completo, hierárquico e sujeito a refinamentos em seus níveis 
mais baixos. Entretanto, em qualquer ponto do planejamento, as decisões do sujeito oferecem 
oportunidades para o desenvolvimento do plano, consistindo em ações independentes e decorrentes 
de decisões influenciadas pelo conhecimento do sujeito. A decisão que ele toma durante a 
planificação das ações permite-lhe interagir com os dados disponíveis, podendo influenciá-los ou 
ser por eles influenciado. Brown (1987, p. 87) afirma que um bom planificador faz planos e toma 
decisões com base nesses planejamentos, que são influenciados por seus conhecimentos de mundo. 

A monitoração consiste em controlar a ação e verificar se está adequada para atingir o 
objetivo proposto, avaliando o desvio em relação a este, percebendo erros e corrigindo-os, se 
necessário. Brown (1987) destaca a importância de se monitorar ou revisar cada procedimento 
executado, reorganizando estratégias como forma de manter o rumo da ação. Flavell também infere 
a importância da monitoração num processo metacognitivo, porém considera isso de forma mais 
abrangente, incluindo momentos de planejamento e de avaliação, vinculando-os a eventos 
cognitivos, como a recuperação da memória, por exemplo.  

A avaliação identifica-se com os resultados atingidos em face do fim visado, podendo, 
eventualmente, ser definida pelos critérios específicos que a envolvem. No âmbito escolar, esse é o 
ponto em que os estudantes retomam e avaliam a aprendizagem com o intuito de identificar como a 
realizaram. Esse momento pode servir para entender o processo de execução da atividade, o 
conhecimento dela decorrente, ou, ainda, para identificar possíveis falhas no decorrer. 

Resumindo o exposto, considera-se a metacognição na perspectiva de Flavell, assumindo 
que suas componentes estão interpretadas à luz de distintos referenciais de pesquisa presentes na 
literatura. Assim, para a componente conhecimento do conhecimento, estão sendo consideradas as 
variáveis apresentadas por Flavell e Wellman em seus estudos sobre memória (pessoa, tarefa e 
estratégia), ao passo que, para o controle executivo e autorregulador, consideram-se as operações 
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executivas decorrentes do detalhamento de Brown nos estudos sobre leitura e interpretação de 
textos (planificação, monitoração e avaliação).   

No campo educacional, os estudos tem evidenciado que a metacognição se faz presente por 
meio de estratégias de aprendizagem. Campanario e Otero corroboram tais evidências, destacando 
que, no ensino de ciências, “a dimensão ativa da metacognição se manifestaria, pois, no uso de 
estratégias”. (2000, p. 163, destaque dos autores, tradução nossa).  

O uso de estratégias tem sido apontado como favorecedor de uma aprendizagem 
significativa ao provocar desafios e oportunidades nas quais o estudante mediado pelo professor é 
levado a construir e reconstruir seu próprio conhecimento. Particularmente, o processo torna-se 
mais rico quando tais estratégias de aprendizagem contemplam, além das metas cognitivas (atingir 
um objetivo), as de âmbito metacognitivo (compreender como atingir o objetivo), pois levam os 
estudantes a entender não apenas os conhecimentos específicos, mas também os mecanismos 
internos que lhe permitiram a construção desses conhecimentos.  

Contudo, diferenciar uma estratégia cognitiva de uma metacognitiva não é uma tarefa fácil, 
conforme relatam Flavell (1979, 1985, 1987) e Flavell, Miller e Miller (1999), pois o próprio limite 
entre o que é integrante da cognição e o que pertence à metacognição não está claro para muitos 
autores. No artigo de 1979, Flavell infere que, muitas vezes, ao utilizar uma estratégia cognitiva, 
fazendo perguntas para si mesmo sobre um determinado conteúdo a fim de avaliar seus 
conhecimentos, por exemplo, pode-se verificar o quão bom se é no assunto, o que leva a 
experiências metacognitivas; consequentemente, isso pode se tornar um conhecimento 
metacognitivo e uma estratégia metacognitiva. Entretanto, o autor observa que é possível, em 
alguns casos, que a mesma estratégia seja evocada para atender a uma ou a outra finalidade 
(cognitiva ou metacognitiva), ou não atingir nenhum dos objetivos. Por fim, menciona que, nos 
sujeitos, o “estoque de conhecimentos metacognitivos é capaz de conter o conhecimento das 
estratégias metacognitivas, bem como os aspectos cognitivos”. (Flavell, 1979, p. 909, tradução 
nossa). 

Pesquisadores como Campanario e Otero enfatizam que as estratégias de aprendizagem 
metacognitivas têm sido apontadas como relevantes quando aproximadas ao ensino de Física 
(Ciências), destacando que podem atuar como mecanismos que detectam falhas de compreensão 
nos estudantes. Essa situação, entendem os autores, proporciona a identificação do porquê dos 
estudantes não compreenderem, levando-os a buscar alternativas de solução. Salientam, ainda, que 
as dificuldades de aprendizagem podem estar relacionadas a concepções errôneas, cuja identificação 
via metacognição pode ser mais frutífera e proveitosa, pois atua no plano da tomada de consciência, 
o que favorece seu reconhecimento, abrindo caminho para a construção do novo conhecimento. 
(Campanario & Otero, 2000). 

Outro aspecto vinculado à aprendizagem em Física (Ciências) é a presença da metacognição 
na mudança conceitual. Tema polêmico e de vasta bibliografia, a mudança conceitual pressupõe que 
a aprendizagem significativa ocorre à medida que os estudantes tomam consciência da inadequação 
de suas concepções, renunciando a elas em favor dos conceitos científicos. Tal modelo inspirou a 
elaboração de várias estratégias de ensino, dentre as quais a que envolve a metacognição. Essa 
aproximação decorre da possibilidade de, por meio da metacognição, os estudantes tornarem-se 
mais conscientes de sua própria aprendizagem e das estratégias que lhes são favoráveis. A 
utilização do pensamento metacognitivo significa fornecer instrumentos que permitam ao estudante 
a seleção do conhecimento necessário para sua aprendizagem. Esse pensamento pode atuar, ainda, 
como um agente transformador que promova a reestruturação dos conhecimentos decorrentes das 
crenças epistemológicas, tidas como obstáculo para aprendizagem em Ciências.  

Hewson e Thorley (1989) mostram que o monitoramento proporcionado pela utilização do 
pensamento metacognitivo leva o estudante a identificar o status das próprias concepções. O 
questionamento sobre o que sabe lhe proporciona a identificação do grau de inteligibilidade do 
conhecimento adquirido, por meio de perguntas referentes ao seu convencimento do novo 
conhecimento.  
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A utilização da metacognição no ensino pode ser verificada em diferentes ações didáticas 
empregadas no ensino de Física, tais como: leitura e interpretação de textos, resolução de 
problemas, atividades experimentais, dentre outras. Nessas ações, o importante é fazer que os 
estudantes recorram aos seus pensamentos metacognitivos enquanto recurso de aprendizagem. Para 
isso, alertam os estudos de Chi e colaboradores, é necessário que este se faça de forma explícita, 
seja pelo professor, seja pelo livro didático. Advertem os teóricos que os exemplos resolvidos 
nesses livros não oferecem recurso metacognitivo como meio de os estudantes recorrerem a essa 
forma de pensamento, a fim de transpor o exemplo resolvido à nova situação proposta pelos 
autores. Além disso, o estudo mostra que os estudantes que conseguem entender as explicações 
contidas nos exemplos e, com base nelas, resolver os novos problemas são os que operam a 
capacidade de generalização pela utilização do pensamento metacognitivo, mesmo que 
implicitamente. Chi et al. inferem: “[...] sugerimos que um bom estudante ‘entende’ uma solução de 
exemplo e consegue generalizar por que ele ou ela faz um esforço consciente para verificar as 
condições de aplicação das etapas de solução, além do que é mencionado explicitamente”. (1989, p. 
149, destaque dos autores, tradução nossa). 

Ao lado da necessidade de explicitar, os autores reforçam que toda instrução também 
necessita dar as condições da evocação, o que significa deixar claro as condições para que isso 
ocorra, mostrando quando e como devem ser utilizadas pelo estudante. Rosa (2011) destaca que, se 
o desejo é que os estudantes recorram ao seu pensamento metacognitivo, faz-se necessário ativá-lo, 
o que aponta para a importância de se desenvolverem alternativas didáticas como meio de subsidiar 
a ação do professor.  

Nessa perspectiva, Vieira (2001) mostra que uma das formas de trazer para a sala de aula 
ações pautadas na exploração do pensamento metacognitivo dos estudantes está na proposição de 
atividades que possibilitem o uso dessas estratégias, como a resolução de problemas, por exemplo. 
De modo mais abrangente, Monereo e Castello (1997) destacam o papel fundamental do professor 
nesse processo, afirmando ser necessário que este evidencie para os estudantes a importância da 
metacognição na aprendizagem, ressaltando três aspectos que precisam estar presentes na ação 
docente.  

O primeiro aspecto é a necessidade de que o professor planifique e regule conscientemente 
suas aulas, selecionando os conteúdos curriculares e os procedimentos de ensino mais apropriados 
às características de seus estudantes e às condições do contexto em que trabalha. Ao planejar os 
conteúdos e as metodologias de ensino segundo as peculiaridades e necessidades dos seus 
estudantes, de acordo com os objetivos pretendidos, o professor está recorrendo à utilização de 
estratégias que buscam contemplar metas para além da aquisição dos conhecimentos, preocupando-
se com que seu estudante entenda como está construindo esses conhecimentos. Portanto, a 
planificação e a regulação das ações por parte do professor podem servir de exemplo para que o 
estudante assim proceda diante de suas ações na aprendizagem. 

O segundo aspecto vincula-se à identificação por parte dos professores, no momento em que 
estão planejando suas aulas, de que conteúdos são mais significativos e de que dificuldades de 
aprendizagem seus estudantes poderão apresentar. Tal identificação lhes possibilita antecipar e 
propor alternativas para os estudantes, levando a que percebam que o planejamento e a seleção de 
estratégias e tarefas fizeram parte da organização da aula antes de sua execução.  

O terceiro aspecto mencionado pelos autores e relacionado aos anteriores consiste na 
necessidade de que os professores entendam que, de forma mais ou menos tácita, sempre atuam 
como modelo para os estudantes, tanto em termos de motivação, de confiança, de habilidade de 
comunicação, como ao estabelecer, explicitamente, relações substanciais e significativas entre os 
conhecimentos que explicam e a metodologia que utilizam para isso. 
 
EPISÓDIO FICTÍCIO  

 
Considerando a necessidade de propor alternativas para que os professores percebam como 

podem contribuir para a ativação do pensamento metacognitivo nos estudantes durante suas aulas, 
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descreve-se na sequência um episódio fictício, vinculado a uma aula de Física no Ensino Médio. 
Nesse episódio, o professor busca, por meio de situações didáticas simples, ativar o pensamento 
metacognitivo dos estudantes.  

A investigação está centrada, assim, na ação docente e na forma como o pensamento 
metacognitivo pode ser ativado no grupo. Para efeitos de estudo, seleciona-se um dos estudantes 
presentes à aula e que apresenta dificuldades na aprendizagem em Física, tomando-o, juntamente 
com o professor, como sujeito da pesquisa. O objetivo é trazer à discussão evidências de como 
ações didáticas simples podem ser ativadoras de uma forma de pensamento considerada 
favorecedora da aprendizagem, principalmente para estudantes que apresentam dificuldades de 
compreensão nessa área do conhecimento, conforme mostraram os estudos de Chi et al. (1989). 

Durante a aula de Física em análise, o professor inicia os estudos referentes às Leis de 
Newton, apresentando, num primeiro momento, o princípio da inércia. O estudante, sujeito da 
pesquisa, mantém-se atento às explicações do professor, contudo, encontra dificuldades para 
compreender o princípio em pauta. Mesmo assim, se esforça, sabendo da importância desse 
conteúdo e devido ao seu desejo por boa nota na disciplina. Inicialmente, tenta buscar uma relação 
com o conteúdo anterior, estudo dos movimentos curvilíneos; logo após, verifica que não consegue 
estabelecer uma relação imediata e então recorda que o termo “inércia” já lhe foi apresentado no 
ano anterior, porém pouca coisa lembra.  

Diante da dificuldade em compreender, o estudante fica atento aos exemplos utilizados pelo 
professor para ilustrar o princípio e percebe que é necessário se esforçar mais e ficar ainda mais 
atento às explicações dadas, aumentando sua concentração. O professor, por sua vez, ao perceber a 
dificuldade desse e de outros estudantes, recorre a exemplos vinculados ao cotidiano, desvelando 
um processo que, mesmo sem intencionalidade, se revela de natureza metacognitiva. Entre os 
exemplos, ele relata o uso do cinto de segurança, e imediatamente o estudante se lembra de uma 
situação vivenciada durante uma viagem com sua família. Em seguida, percebe que está desviando 
sua atenção da aula e busca se concentrar nas explicações do professor. Ao mesmo tempo, a 
situação relatada no exemplo lhe traz boas recordações, mas, ainda assim, ele busca retomar sua 
atenção na aula.  

Diante de uma situação que parecia de dificuldade, o professor procura ilustrar o fenômeno 
em estudo, realizando um experimento demonstrativo. O experimento consiste em colocar um 
cartão com uma moeda na parte superior do copo vazio. Ao puxar o cartão rapidamente, a moeda 
cai dentro do copo, evidenciando a tendência que os corpos têm em permanecer no estado em que 
se encontram. A realização da atividade experimental despertou o interesse dos estudantes, 
principalmente do aluno personagem desta história fictícia, que logo fez alusão a mágicas. Essas, 
por um lado, lhe provocaram curiosidade, mas, por outro, lhe trouxeram lembranças negativas de 
sua infância.  

O professor, ao perceber que a situação está sendo convincente e importante para alguns, 
mas não para todos, sugere que os estudantes procedam a uma seleção da(s) situação(ões), dentre as 
descritas na aula, que mais lhe convenha(m) na busca por identificar e compreender o fenômeno em 
estudo. O registro deveria ser feito em papel e também transposto a novas situações não 
mencionadas na aula.   

A atitude do professor levou a que o estudante observado identificasse, em seus 
pensamentos, a relação entre seus sentimentos e o aprendizado. Com base nisso, foi possível 
identificar que, ao experimentar uma sensação de repúdio, o aprendizado fica comprometido, uma 
vez que é difícil dissociar os sentimentos dos conteúdos. De forma análoga à experimentada por 
esse estudante, muitos outros vivenciam essa relação na sala de aula e, por vezes, desviam suas 
atenções, por relacionarem o conhecimento a situações vivenciais frustrantes, o que prejudica a 
compreensão dos conteúdos escolares.  

A história relatada é um exemplo típico de que os estudantes utilizam pensamentos 
metacognitivos durante sua aprendizagem, mesmo que de forma inconsciente. Ou seja, o estudante 
mencionado monitorou e regulou sua cognição, ao buscar aumentar sua concentração nas 
explicações do professor e ao estabelecer relações com situações por ele vivenciadas. Tomando por 
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referência o modelo de monitoração cognitiva de Flavell, o conhecimento metacognitivo desse 
estudante aparece tanto na associação com os conhecimentos anteriores como na busca por entender 
o conteúdo através dos exemplos. Associadas a esse conhecimento metacognitivo estão as 
experiências metacognitivas. Estas aparecem no momento em que o estudante verifica ter 
dificuldades para compreender o conteúdo abordado pelo professor, no resgate de suas experiências 
pessoais por meio das lembranças vinculadas à sua família, e, ainda, no seu sentimento de repúdio, 
quando da relação com a mágica, uma vez que a situação também o remete a vivências anteriores, 
diante das quais já havia experimentado um resultado negativo.  

Considerando, também, o modelo de monitoramento cognitivo de Flavell e o exemplo 
referenciado, percebe-se, claramente, que há um objetivo claro explicitado pelo estudante no desejo 
de compreender o conteúdo, seja para manter sua boa nota na disciplina ou por interesse no 
conteúdo. Esse objetivo é de ordem metacognitiva, pois envolve o alcance de algo que deseja. Para 
isso, o estudante traça uma estratégia metacognitiva: ao perceber que teria dificuldades para 
compreender o conteúdo, mantém-se atento aos exemplos dados e aumenta seu grau de 
concentração.  

O exemplo ilustra que a metacognição envolve uma monitoração ativa e sua consequente 
regulação dos processos cognitivos para alcançar objetivos associados à aprendizagem. Tendo como 
base os estudos de Brown, complementares aos de Flavell pode-se dizer que essa monitoração ativa 
e sua regulação exigem a tomada de consciência, o conhecimento do conhecimento, mas também 
exigem a regulação desse conhecimento, que abrange mecanismos autorregulatórios quando da 
realização da tarefa, como a planificação, a revisão e a avaliação das realizações cognitivas. 
Ressalta-se que tais situações podem representar a necessidade de que o sujeito esteja consciente 
dos processos a serem utilizados na busca pela solução de uma tarefa, pelo menos inicialmente, 
podendo se tornar automatizados com o decorrer do tempo. Por exemplo, o uso da estratégia 
simples do estudante para aumentar a concentração pode ter sido uma escolha consciente, mas 
também pode ter sido uma resposta automática não consciente desenvolvida em anos de 
aprendizado.  

O exemplo em análise neste texto evidencia a utilização do pensamento metacognitivo, 
mesmo que o estudante não tenha total consciência de que o está utilizando. Contudo,  mostra, 
também, aspectos em que o professor poderá explorar e favorecer a ativação desse pensamento em 
suas exposições de conteúdos, pois se sabe que nem todos os estudantes conseguem ativá-lo de 
forma espontânea.  

A possibilidade de ofertar diferentes situações de aprendizagem, no momento da 
apresentação do conteúdo, evidencia a relevância do papel do professor como ativador do 
pensamento e de sentimentos nos estudantes. Nessa perspectiva, é importante ressaltar que, se, por 
um lado, um sentimento positivo pode ativar a aprendizagem e ser favorável a ela; por outro, um 
sentimento negativo poderá atuar negativamente na aprendizagem e prejudicar a identificação dos 
conhecimentos por parte dos estudantes, reduzindo sua capacidade de regulação da ação ou do 
pensamento. No caso do estudante personagem da descrição, é possível que tal atitude o leve a 
bloquear os sentimentos antes instaurados, principalmente os relacionados a aspectos positivos. 
Mesmo que ele tenha demonstrado utilizar estratégia metacognitiva no momento em que tomou 
consciência de que necessitava aumentar sua concentração para compreender o conteúdo, tais 
ferramentas poderão se tornar ineficazes na sua aplicação dos conteúdos em estudo, caso o 
professor não possibilite uma reflexão e um autoconhecimento. 
 
PAPEL DO PROFESSOR NO EPISÓDIO 
 

A situação narrada e analisada permite que se identifique a necessidade de entender a escola 
como espaço de construção de mecanismos favorecedores da aprendizagem, e não como mera 
reprodução de conhecimentos. Os professores, por sua vez, são os mediadores da aprendizagem e 
devem possibilitar a emergência de planos pessoais ligados a essa apropriação. Brown (1987) 
reforça esse posicionamento, mencionando a importância do professor na preparação dos 
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estudantes, não apenas para reter conhecimentos, mas também para planejar e monitorar suas 
próprias atividades que levaram a essa apropriação.  

No episódio, percebe-se que o professor, mesmo sem ter consciência de que sua conduta 
favorece a evocação do pensamento metacognitivo, utiliza sua percepção docente para possibilitar 
aos estudantes uma reflexão e uma retomada nas situações descritas, de modo a visualizar a que 
melhor lhes convém. A diversidade de possibilidades, de narrativas; a riquezas de exemplos; a 
oportunidade de ouvir e debater com os estudantes constituem um importante instrumento na busca 
por estabelecer conexões entre o que o já se sabe e o novo, mas também para estabelecer vínculos 
com os sentimentos e desses com os conhecimentos.   

A questão que se apresenta é como o professor pode chegar a essa identificação, à percepção 
do que está sendo favorável e do que não está sendo favorável ao estudante. Nesse sentido é que a 
metacognição se mostra uma importante ferramenta, pois o estudante consciente, aquele que recorre 
ao pensamento de natureza metacognitiva, é capaz de selecionar o que melhor lhe convém e 
beneficia sua aprendizagem. Ele próprio se encarregará de selecionar as situações e os caminhos 
que lhe são favoráveis à aprendizagem.  

Nesse processo, o professor torna-se um indicador, alguém que traz para a sala de aula as 
possibilidades, que orienta, mas que não toma a decisão pelo estudante; alguém que oferta opções e 
se mostra arquiteto de um processo estruturado e gerenciado por todos e cada um frente às suas 
possibilidades e necessidades. Os caminhos a serem escolhidos devem ser opções individuais, 
avaliados, portanto, de acordo com as limitações pessoais, o que somente poderá ser feito mediante 
a tomada de consciência de cada sujeito sobre o que ele sabe, o que ele precisa para saber e o 
quanto sabe acerca do assunto. Isso colocará à sua disposição um repertório de ações estratégicas 
mais seguras e que, bem empregadas, lhe trarão benefícios. Todo esse aprendizado poderá ser 
construído em sala de aula, desde que o professor se proponha a isso.  

A importância dessa aprendizagem é resumida por Paris e Winograd (1990), ao reforçarem 
que oportunizar ao estudante a reflexão sobre os caminhos que estão traçando na construção de seus 
saberes reforça seu aprendizado, tornando-os “conscientes de seu próprio pensar [...]. Os 
professores podem promover essa consciência diretamente, informando os estudantes sobre 
estratégias de solução de problema eficazes e discutindo características de pensar cognitivas e 
motivacionais”. (1990, p. 15, tradução nossa). 

Como possibilidade didática, Grangeat (1999), ao referir-se à importância de diversificar as 
ações estratégicas, destaca que o professor pode multiplicar os contextos abertos de investigação, 
por meio de situações didáticas, como as atividades de múltipla escolha, por exemplo. Para o autor, 
facilitar ao estudante a escolha dentre várias alternativas, ou, mesmo, antecipar-lhe as 
consequências das escolhas são estratégias por meio das quais ele pode aprender como identificar 
seu modo de pensar e agir, promovendo a reflexão sobre suas próprias operações cognitivas. Nessa 
mesma direção, mas abrangendo o papel da escola, Cosme e Trindade (2001) a veem não só como 
espaço de difusão do conhecimento, mas também como um local que proporciona e possibilita 
estímulo para que os alunos possam se apropriar de conhecimentos e construí-los, compreendendo a 
forma como se adquire, gere, utiliza e alarga o seu campo de saberes. 

Em termos de sala de aula, é preciso entender que a metacognição exerce função essencial 
na aprendizagem, oferecendo aos estudantes diferentes possibilidades de aprendizagem e um 
autorreconhecimento de suas características, seja na aprendizagem individualizada, seja no 
momento de compartilhar ações com os outros.  Nesse espaço, os estudantes precisam ser 
estimulados a desenvolver competências cognitivas e compreendem os objetivos das atividades, 
fazendo um plano da sua execução. Agindo assim, eles serão “capazes de aplicar e alterar 
conscientemente estratégias executivas, avaliando seu próprio processo de execução”. (Costa apud 
Valente et al., 1996). 

Sendo o centro do processo, como lembram Monereo e Castello (1997), o professor precisa 
se mostrar metacognitivo no momento em que planeja e organiza suas aulas. Afinal, para que os 
seus estudantes saibam evocar essa forma de pensamento, é preciso que ele também arquitete suas 
ações vinculadas a esse modelo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Dentre os desafios propostos pelas novas Diretrizes Nacionais para a Educação Básica está a 
de uma escola que busque formar indivíduos autônomos que, por sua vez, atuem de forma crítica e 
consciente na sociedade contemporânea. No conjunto das atitudes que favorecem isso está a de 
ensinar a aprender a aprender, na qual a evocação de pensamento metacognitivo se torna uma opção 
estratégica relevante.  

Contudo, a inserção dessa forma de pensamento no sistema educacional, principalmente no 
contexto da sala de aula, ainda está muito aquém do desejado. É preciso que os estudos nesse 
campo avancem, sobretudo em se tratando da coleta de dados empíricos. Uma das prováveis causas 
para as pesquisas reduzidas na área de metacognição e ensino pode estar relacionada ao fato de os 
pesquisadores, em sua maioria, estarem presos a pensamentos cartesianos, nos quais a mente e o 
cérebro são distintos, desconsiderando que sentimentos, emoções, autoestima, autoconfiança ou 
capacidade de autorregulação são aspectos que interferem na aprendizagem. Ou, talvez, a resposta 
esteja no elevado número de variáveis que tudo isso representa e na dificuldade de mensurá-las ou 
avaliá-las no ambiente escolar.  

O episódio fictício narrado na situação didática posta à reflexão neste estudo mostra o 
conjunto de aspectos que implicados quando um estudante se senta e se dispõe a ouvir o professor. 
Se desse processo o objetivo for a aprendizagem, evidentemente que será preciso considerar esse 
estudante como ser humano com todas as suas intempéries e, portanto, submetido a todas as formas 
de sentimento.  

Por certo que a sala de aula é palco de situações impossíveis de serem descritas e previstas 
em um estudo como o proposto neste texto, mas há de se considerar que os estudantes agem de 
acordo com suas percepções da situação, e isso precisa ser levado em conta pelo professor. 
Experimentar situações didáticas de repúdio poderá acarretar sentimentos que serão transferidos 
para o aprendizado, e, por certo, não é esse o desejo dos professores, na medida em que o objetivo 
principal de suas ações é o aprendizado dos estudantes. E é com eles e para eles que se pensa a 
escola e se buscam alternativas de qualificar a aprendizagem em Física.   

Por fim, cabe mencionar que a motivação, apesar de não ser o foco do estudo, esteve 
presente na descrição e na análise do episódio. Assim, limita-se, aqui, a apontar o papel 
determinante que ela exerce em uma aprendizagem centrada no sujeito e na sua capacidade de 
tomar decisões, situação que é especialmente percebida diante de estudantes com dificuldades de 
aprendizagem, uma vez que proporciona um sentimento de autoeficácia, de competência para 
construir conhecimento.  

Esse sentimento de ser capaz de aprender remete ao prazer em aprender, o que confere à 
utilização da metacognição em sala de aula a oportunidade de oferecer aos estudantes a conquista 
do estatuto de autônomo e livre na atribuição de significados e valores aos conhecimentos escolares. 
Doly traduz esse sentimento no trecho a seguir, com o qual se encerra este texto: “Sempre que um 
professor consegue dar a todos os seus alunos, sejam quais forem as suas dificuldades, o gosto pelo 
estudo e pela reflexão, o prazer de aprender e saber, ele faz percorrer aos alunos a maior parte do 
caminho que os conduz à sua cultura e à sua liberdade.” (1999, p. 56) 
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Resumo 
 
Nesse trabalho relatamos experiência e resultados de uma pesquisa realizada em escola da rede 
pública da região central do estado do Rio Grande do Sul. A essência da proposta foi partir de 
situações-problema da realidade e resolvê-las tendo como referência os conceitos, princípios, leis e 
fenômenos da Física. As atividades de estudo foram mediadas por hipermídia educacional, 
contextualizando e problematizando o ensino-aprendizagem de Física na escolaridade básica. 
Enfatizamos a resolução dialógica e colaborativa de situações-problema de Física, valendo-se, para 
isto, de uma heurística proposta e mediação tecnológica-educacional livre e aberta (virtual e 
digital). Nossos resultados indicam que atividades de estudo em Física, mediadas por hipermídia 
educacional, têm potencial inovador para a produção e resolução de problemas escolares. Onde 
estudantes e professores assumem uma conduta colaborativa para a aprendizagem e para a docência 
em Física. A atividade de estudo abordada neste trabalho foi tematizada pela descrição dos 
movimentos. 
 
Palavras chave: Interação colaborativa; Hipermídia educacional; Ensino-aprendizagem de Física. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Se estiver lecionando, você pode pensar sobre as coisas básicas que conhece 
muito vbem. Essas coisas são engraçadas e deliciosas. Não faz mal algum 
pensar sobre elas mais uma vez. Há alguma forma melhor de apresentá-las? 
Há algum problema novo associado a elas? As coisas básicas são fáceis de 
serem pensadas; se você realmente pensar em algo novo, você fica bastante 
contente por ter uma nova forma de encará-lo.(Richard Feynman, 2000).  

 
 A educação tradicional, especificamente no caso da Física, pouco tem motivado e gerado 
aprendizagem entre os estudantes do ensino médio. Dentre tantas alternativas pesquisadas para 
superar este obstáculo, no âmbito do ensino de Física, sugerimos a inserção de hipermídia 
educacional para resolução e problematização de situações-problema. Com o desenvolvimento das 
ferramentas educacionais digitais e virtuais na Internet, surgem novas possibilidades de aproximar e 
envolver o estudante com sua própria aprendizagem de uma maneira eficaz e ativa. A possibilidade 
de observação virtual e digital dos fenômenos físicos, permitia-lhes problematizações que 
proporcionavam a evolução de seus conceitos espontâneos para os conceitos científicos (Pimentel, 
2007).  
 A mediação tecnológica livre e aberta não pode ser desprezada no processo de ensino-
aprendizagem de Física. A inclusão de tecnologias educacionais, como o Wiki do Moodle e as 
hipermídia educacionais, nas aulas de Física é um caminho natural para que o estudante de hoje, 
profissional de amanhã, tenha oportunidade de aprender segundo os modelos de aprendizagem que 
caracterizam a sociedade do conhecimento (Coutinho & Bottentuit Junior, 2007b).  
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 Existem muitos motivos que nos levam a crer que a resolução de problemas de Física, 
mediada por hipermídia educacional, tem potencial de contribuir positivamente para um processo 
de ensino-aprendizagem mais dialógico e interacional. Um potencial destacável da hipermídia é a 
não-linearidade, que compreende ambiente, motivação, estilo cognitivo, interação, diversidade de 
níveis, modos de representação e linguagens, bem como a própria dimensão da complexidade do 
conhecimento. Uma hipermídia está associada ao movimento, isto auxilia na aprendizagem ativa do 
estudante, motivando a tomada de decisão, o pensar e o fazer de maneira colaborativa, visto que não 
temos grandes ganhos com a maneira tradicional de ensinar Física.  
 É relevante refletir que não temos a pretensão de que a implementação de atividades de 
estudo, permeadas pela inserção de hipermídia educacional, substituam o método convencional do 
ensino de física no nível médio, mas acreditamos e verificamos que estas promovem uma 
complementação à aula de Física, em busca de um processo de ensino- aprendizagem com mais 
qualidade.  
 
ATIVIDADES DE ESTUDO NA PERSPECTIVA DA RESOLUÇÃO DE SITUAÇÕES- 
PROBLEMA COM FOCO NA INTERAÇÃO COLABORATIVA 
  
 A atividade foi realizada no dia 25 de maio de 2012, no laboratório de informática da Escola 
Estadual de Ensino Médio Dona Joaquina, na cidade de Mata, RS. Oitenta e dois estudantes 
participaram da atividade, sendo 22 do primeiro ano, 33 do segundo e 27 do terceiro. 
 Cada turma permaneceu no laboratório por cerca de uma hora, tempo médio para realização 
de cada atividade. Os conteúdos trabalhados foram os seguintes: 
Primeiro ano: Movimento retilíneo uniforme (MRU) e movimento retilíneo uniformemente variado 
(MRUV); 
Segundo ano: Hidrodinâmica – Equação da continuidade; e 
Terceiro ano: Processos de eletrização. 
 Haviam, no laboratório de informática da escola, 25 computadores funcionando e com 
acesso a rede. Ficaram no máximo dois estudantes por computador durante a realização da 
atividade. Cada estudante recebeu, na forma impressa, um guia de resolução e uma heurística 
(contendo situação-problema), elaborados anteriormente. Nenhum professor da escola assistiu a 
atividade. 
 Tendo como “foco de observação” a interação colaborativa dos estudantes mediados pela 
tecnologia educacional em rede (hipermídia educacional) percebemos que esta é eficiente para o 
ensino-aprendizagem de Física. Por que? (entre parênteses estão algumas falas e diálogos dos 
estudantes que foram anotadas e reforçam a ideia de que houve interação colaborativa durante a 
atividade) 
          - Houve diálogo dos estudantes, em todos os casos, sobre a situação-problema abordada (Por 
que você acha que correndo é MRU? Será que não é MRUV?); 
Mesmo sobrando computadores os estudantes optavam por fazer a atividade em duplas, sem que 
falássemos nada; 
           - Formulavam hipóteses e discutiam as hipóteses entre duplas (Se o tubo não ficasse no 
mesmo nível eu acho que a velocidade da água ia ser maior. Será que não?); 
          - Discutiam as equações físicas e a resolução da situação-problema abordada (Se tem 
aceleração tem que usar aquela -equação- que tem at2, né?) ; 
          - Observavam a tela da hipermídia do colega e se percebessem que não estava igual a deles, 
perguntavam como ele fez que ficou diferente (Por que o teu balão tá “grudando” na parede? Olha 
olha o que aconteceu com o meu balão...); 
          - Antes de nos questionar perguntavam ao colega se ele sabia como resolver a atividade 
(Você já tomou choque em um carro? Eu nunca tomei, não sei como acontece... Se você também 
não sabe vamos perguntar para eles.); 
         - Quando dois estudantes da mesma dupla discordavam entre si, buscavam argumentos para 
explicar sua ideia ao colega, se não chegavam a um consenso então nos chamavam e explicavam a 
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ideia de cada um para discutir e refletir  hipóteses (Eu acho que quando a gente corre o que muda é 
a posição e a aceleração. Eu acho que muda tudo, que a velocidade também muda, porque a 
aceleração só pode mudar se a velocidade também mudar, né?); 
 Todos que participaram da atividade se mostravam interessados e buscavam refletir 
colaborativamente sobre a resolução da situação-problema. A análise de pesquisa apresentada neste 
trabalho se detém apenas a atividade de estudo realizada com a primeira série do ensino médio. 
 Defendemos que o trabalho escolar colaborativo em rede, mediado tecnologicamente por 
hipermídia educacional, potencializa a formação social, estimulando o trabalho em equipe e assim, 
gerando benefícios aos estudantes. Como David Jonassen (1996:70), acreditamos que quando os 
estudantes colaboram com outros estudantes, eles provavelmente aprenderão mais do que apenas 
estudando individualmente. Durante o processo de resolução colaborativa de problemas a equipe 
desenvolve senso crítico, reflexividade e conduta investigativa, sem contar na compreensão 
compartilhada em termos de conhecimento escolar produzido conjuntamente.  
 
APRESENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA ATIVIDADE DE ESTUDO 
 

A metodologia do ensino de Física dentro de nossas escolas não 
acompanhou os avanços do mundo atual, sendo que o ensino de Física ainda 
apresenta as mesmas características de 160 anos atrás, ou seja, desde a 
introdução da física no currículo escolar no Brasil.  
(Nardi apud Junior, Dantas e Nobre, 2009)  

 
 A atividade de estudo em Física, implementada e avaliada, abordou os movimentos retilíneo 
uniforme e retilíneo uniformemente variado para a primeira série do ensino médio da escolaridade 
básica, na Escola Estadual de Ensino Médio Dona Joaquina. Participaram da atividade vinte e dois 
estudantes primeira série do ensino médio. Esta consistiu em um complemento à aula de Física 
(ministrada pelo professor regente da turma) sobre os movimentos retilíneo uniforme e retilíneo 
uniformemente variado. 
 Através da hipermídia educacional intitulada “O homem em movimento” (disponível em 
http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/moving-man), elaboramos uma situação-problema, que 
os estudantes deveriam responder mediados pela hipermídia e guiados pela heurística, especificada 
anteriormente.  
 A implementação da atividade de estudo teve a duração de aproximadamente uma hora e 
consistiu em resolver a situação-problema mediados pela hipermídia educacional, cuja interface 
gráfica está mostrada na figura a seguir; para isto os estudantes seguiram uma heurística proposta 
por nossa equipe.  
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Figura 01 – Interface gráfica da hipermídia educacional intitulada “O homem em movimento”. 

 
 Esta hipermídia educacional consistia em um homem que se movimentava em linha reta, 
onde era possível escolher os valores para posição, velocidade e aceleração do homem. Logo abaixo 
da linha, onde o homem se movimentava, haviam gráficos que representavam a posição, a 
velocidade e a aceleração do homem variadas com o tempo.  
 Elaboramos a heurística (mostrada na figura 2), contendo um passo a passo para 
problematizar a hipermídia educacional. A heurística constitui-se em um passo a passo que 
apresenta a melhor possibilidades de interatuação com a hipermídia educacional no momento, 
elaborada com o objetivo de direcionar os estudantes para a resolução da situação-problema 
proposta inicialmente. Os passos contidos na heurística consistiram em operações que os estudantes 
teriam que desenvolver na hipermídia durante a atividade de estudo, de modo a realizarem as ações 
pretendidas na mesma. 
 

Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) e Movimento Retilíneo Uniformemente Variado 
(MRUV) 

 
Situação-problema: 

 
Quando andamos mais rápido e devagar, o que muda no movimento?  

 
 

Heurística para a resolução da situação-problema utilizando a hipermídia educacional  
“O Homem em Movimento1” 

 
PASSO 1: Inicialmente, clique no botão “Gráficos”. Então, atribua um valor de -8 m para a 
posição do homem e 2 m/s para a velocidade inicial, digitando os valores nos quadros abaixo 
de “Posição” e “Velocidade”. Atente que o homem se deslocou imediatamente para onde se 
encontra a árvore (na posição -8 m). O que isso significa fisicamente? 
 
PASSO 2:  Pressione o botão “Iniciar” e volte a pressioná-lo (agora como “pausar”) quando 

                                                
1Disponível em: http://phet.colorado.edu/en/simulation/moving-man 
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o homem chegar na casa, que se encontra a um posição de 8 m. O cronômetro é mostrado 
onde o homem se movimentará em uma dimensão (eixo x), na parte superior da hipermídia. 
a) Qual a distância percorrida? 
b) Qual a sua velocidade final? 
c) E a aceleração? 
d) Quanto tempo se passou? 
e) Explique por que os gráficos X x t, V x t e a x t gerados têm os formatos apresentados. 
f) Qual a equação horária do movimento do homem?  
g) Classifique o movimento do homem. 
 
PASSO 3: Clique em “Reiniciar tudo?”, e após em “Sim”. Atribua o valor de 2 m/s2 para a 
aceleração, e repita os mesmos valores para a posição e velocidade inicial. Realize 
novamente as etapas do Passo 2.  
 
PASSO 4: Clique em “Reiniciar tudo?”, e após em “Sim”. Repita os valores do Passo 1. 
Então, selecione a opção “Mostrar vetor”, abaixo dos valores da velocidade e aceleração, e 
clique no botão “Iniciar”.  O que você obteve? Qual o significado físico do obtido? 
 
PASSO 5: Clique em “Reiniciar tudo?”, e após em “Sim”. Repita os valores do Passo 3. 
Então, selecione a opção “Mostrar vetor”, abaixo dos valores da velocidade e aceleração, e 
clique no botão “Iniciar”.  O que você obteve? Qual o significado físico do obtido? 
 
PASSO 6: Considerando o que você estudou nos passos anteriores, resolva a situação-
problema. 
Figura 02 – Heurística proposta para resolução da situação-problema mediada pela hipermídia 

educacional.  
 

 Disponibilizamos a heurística na forma impressa para os estudantes e, além desta, um guia 
de resolução, onde eles deveriam responder colaborativamente as perguntas contidas na heurística e 
então elaborar uma resposta para a situação-problema.  Ao final da atividade, os estudantes ficavam 
com a heurística e nos devolviam o guia de resolução, o qual foi, posteriormente, analisado e neste 
trabalho apresentamos os resultados.  
 A respeito da elaboração desta atividade de estudo de Física, cabe ainda ressaltar que ela 
está em conformidade com os Parâmetros Curriculares Nacionais2 (PCN), seguindo as orientações 
educacionais complementares para a docência em Física no ensino médio, contidas nos PCN+3.  
 

A presença do conhecimento de Física na escola média ganhou um novo 
sentido a partir das diretrizes apresentadas nos PCN. Trata-se de construir 
uma visão da Física que esteja voltada para a formação de um cidadão 
contemporâneo, atuante e solidário, com instrumentos para compreender, 
intervir e participar na realidade. Nesse sentido, mesmo os jovens que, após 
a conclusão do ensino médio não venham a ter mais qualquer contato 
escolar com o conhecimento em Física, em outras instâncias profissionais 
ou universitárias, ainda assim terão adquirido a formação necessária para 
compreender e participar do mundo em que vivem. (PCN+ - ENSINO 
MÉDIO – FÍSICA) 

 
 Podemos observar que a maioria dos estudantes entendeu o significado físico da hipermídia 
educacional, tendo em vista que, ao final da atividade, a maioria deles compreendeu que a heurística 
                                                
2	  São políticas públicas educacionais para organizar as de conhecimentos escolares no Brasil.	  
3	  Possuem detalhamentos curriculares, epistemológicos e didático-metodológicos em Física.	  
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era um meio de resolver a situação-problema proposta inicialmente. Porém observamos erros 
comuns, como a troca e o esquecimento das unidades de medida, além de dificuldades com a 
representação das grandezas físicas e com algumas operações matemáticas.  
 Verificamos que os estudantes tiveram dificuldades em adequar a linguagem ao significado 
técnico, de acordo com as normas vigentes, estabelecidas pelo Sistema Internacional de Medidas 
(SI).  
 Por fim, relatamos que os estudantes participantes desta atividade de estudo em Física 
afirmaram aprender mais (colaborativa e dialogicamente) mediados pela hipermídia educacional, do 
que na aula tradicional de Física. Será que isso deve-se ao fato de estarem acostumados a assistir 
passivamente exposições sobre conceitos, leis e fenômenos físicos? 
 Segundo Belisário (2001), a utilização simultânea de animações, vídeos ou arquivos de 
áudio em um hipertexto, ou hipermídia, pode ser essencial para a garantia de motivação, na medida 
em que quebram a eventual monotonia da leitura de textos escritos. Além disso, exemplificam o 
texto (conteúdo) de uma forma lúdica, garantindo um certo movimento interativo, ao exigirem uma 
atitude mais ativa do “leitor” frente a tela do computador. Ainda Osvaldo (2006:41) destaca que:  
 

No atual ensino médio, à preocupação excessiva com a memorização de 
fatos e fórmulas matemáticas leva ao desinteresse de boa parte dos 
estudantes com relação à Física. Há, no entanto aspectos que deveriam ser 
melhor explorados em aula. No caso da física, como tem sido salientado por 
muitos educadores, uma discussão conceitual da física contemporânea, tanto 
de seus aspectos mais contra intuitivos quanto das aplicações tecnológicas 
visíveis, despertaria melhor no estudante o interesse pela ciência.  

 
ANÁLISE DA ATIVIDADE DE ESTUDO IMPLEMENTADA 
 
 Ao analisar os guias de resolução dos estudantes, onde estavam suas respostas percebemos 
que algumas dificuldades foram apresentadas. Com os dados contidos nestes guias de resolução e 
com as observações anotadas durante a realização da atividades apresentamos um gráfico, conforme 
segue: 
 

 
FIGURA 03 – Dificuldades apresentadas pelos estudantes na resolução da atividade de estudo. 
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 Pela análise do gráfico apresentado acima percebemos que 59% dos estudantes se 
confundiram nas unidades de medida e colocavam, por exemplo, velocidade em m/s2; 73% 
apresentaram dificuldades para escrever a função horária do movimento retilíneo uniforme; 91% 
apresentaram dificuldades para escrevera a função horária do movimento retilíneo uniformemente 
variado, acreditamos que isso se deve ao fato de a professora estar passando esse conteúdo na 
semana da atividade; 50% apresentaram dificuldades com as operações matemáticas solicitadas na 
heurística; porém o que nos chamou bastante atenção na análise dos dados é que 91% dos 
estudantes obteve êxito na descrição dos conceitos físicos solicitados na heurística, isso pode ser 
explicado pela “facilidade” de observar o fenômeno “rodando” na tela do computador, via 
hipermídia educacional?   
 Observamos também, que cerca de 90% dos estudantes compreenderam a situação-problema 
solicitada, respondendo o esperado com a referida mediação tecnológica. E percebemos que todos 
os estudantes fizeram a atividade em duplas, agindo colaborativamente. 
 
CONCLUSÃO 
 
 No escopo tecnológico-educacional a produção colaborativa, mais que instrumento, é 
origem e marca da comunicação atual. Segundo Freire (1987) isso é essencialmente diálogo-
problematizador. Para o autor, “a palavra abre a consciência para o mundo comum das 
consciências, em diálogo, portanto. Nessa linha de entendimento, a expressão do mundo 
consubstancias e em elaboração do mundo e a comunicação em colaboração. E o ser humano só se 
expressa convenientemente quando colabora com todos na construção do mundo comum – só se 
humaniza no processo dialógico de humanização” (Freire, 1987). Assim, ferramentas de atividades 
como os recursos hipermídia podem potencializar os elementos constitutivos do Diálogo (ação-
reflexão-ação conectados), e a Autonomia, otimizando a colaboração (no ensino-aprendizagem de 
Física) mediada pelas TIC produtivas.  
 Atualmente, não podemos mais falar em ação colaborativa e desenvolvimento da autonomia, 
sem falarmos da integração das Tecnologias da Informação e Comunicação livres no processo 
escolar. Para isso, faz-se necessário incorporar na prática escolar cotidiana, ferramentas mediadoras 
e potencializadoras (sob a forma de TIC livres) deste processo de construção colaborativa, 
comunicativa e de autoria do conhecimento escolar. 
 Verificamos que, cada vez mais, parece impossível ensinar-aprender Física sem as TIC. Do 
ponto de vista do aprendizado, essas ferramentas tecnológicas educacionais colaboram para o 
interesse dos estudantes. Desta forma, apostamos e acreditamos na iniciativa de inserir recursos 
educacionais hipermídia no ensino-aprendizagem de Física, para melhor representar os fenômenos 
físicos cotidianos e ilustrá-los. Melhorando assim, o entendimento dos estudantes (Abegg, 2009) e a 
compreensão de conceitos, princípios e leis da Física.  
 Nesta experiência, aprendemos e ensinamos que são viáveis-possíveis e, necessárias, novas 
ações no ensino-aprendizagem mediado pelas TIC livres. Pois além de proporcionarem o estímulo, 
favorecem a aprendizagem e aumentam as expectativas de que os estudantes desenvolvam atitudes 
de investigação. À medida que interagem, os estudantes assumem conduta autônoma em relação ao 
seu próprio conhecimento, tornando-se parte ativa na construção do mesmo.  
 Valendo-se da mediação tecnológica-educacional em Física, livre e aberta, é possível 
melhorar e inovar o ensino-aprendizagem. Especialmente através da resolução de situações- 
problema de Física, na perspectiva dialógico-problematizadora, em especial no âmbito 
hipermidiático. Durante a implementação da atividade de estudo, constatamos, com a inserção desta 
abordagem, um maior envolvimento dos estudantes com o conteúdo físico estudado, resultando em 
um aumento significativo no interesse dos mesmos com a aprendizagem da  Física.  
 Desta forma, concluímos ser possível a colaboração entre estudantes e professores na 
Internet, porque se trata de atividade de estudo em Física livre e aberta. Esperamos contribuir para 
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gerar trabalhos escolares em Física, centrados em modos produtivos-colaborativos mediados pelas 
TIC livres e abertas.  
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Resumo 
 
Para se analisar qualquer fenômeno físico, é necessária a adoção de um referencial. Diante disso, 
muitos estudantes consideram que referenciais são objetos físicos, normalmente vinculados ao seu 
estado de repouso em relação à Terra. Porém, um objeto – ou um ponto contido nele - por si não é 
um referencial. Neste trabalho analisamos as noções de referencial de sujeitos do ensino superior 
que cursam uma disciplina introdutória de mecânica clássica. Baseado na Epistemologia Genética, 
encontramos subsídios que possibilitaram compreender e analisar as noções evidenciadas pelos 
sujeitos. Como resultado, foram encontradas três noções de referencial, cada qual possibilitando ao 
sujeito agir sobre diversas situações da mecânica clássica. Acreditamos que o professor de física, 
consciente de tais noções, pode pensar em uma metodologia de ensino que leve em consideração o 
conhecimento prévio do aluno, propondo situações que possibilitem a ação mental do estudante. 
Das inúmeras situações que o professor pode trabalhar em sala de aula, propomos o próprio 
instrumento de coleta de dados deste artigo como metodologia de ensino. Cremos que a discussão 
dos conteúdos partindo das noções dos alunos qualifica o ensino de física, pois coloca a 
aprendizagem do aluno como objetivo de todo o processo escolar.  
 
Palavras-chave: Noção de Referencial; Epistemologia Genética; Ensino de Física.  
 
INTRODUÇÃO 
 
 Muitos professores de física partem do pressuposto que determinados conceitos relativos à 
mecânica clássica já são dominados pelos seus alunos, sendo eles tomados como pré-requisitos na 
preparação de suas aulas.  
 Elaborar determinados conceitos na mecânica clássica está longe de ser algo fácil. Porém, 
isso não significa que seja suficiente e/ou necessário o aluno resolver inúmeras listas de exercícios 
com incontáveis problemas numéricos e/ou algébricos. Os conteúdos podem ser trabalhados de 
forma investigativa, partindo do que o aluno sabe, do que ele já construiu, o que o torna um ser 
ativo frente sua aprendizagem. Partir do que o aluno sabe não é ignorar ou menosprezar seus 
conhecimentos vistos pelo meio científico em geral como errados e, assim, ensinar o certo. O que o 
aluno compreende é necessariamente coerente para ele, e, por assim ser, não pode ser errado. Há, 
pois, a possibilidade de que sua compreensão sobre determinado conceito não seja válida para todos 
os problemas da física, tendo, o aluno, noções mais, ou menos, abrangentes. Desta forma não é 
coerente falarmos em conhecimento errado ou certo, mas, simplesmente, em conhecimento. Este, 
por sua vez, relacionado a graus diferentes de generalização, pode ser mais ou menos amplo em 
relação à aplicação para a resolução de problemas na física.   
 Neste artigo será abordada a importância de se compreender o processo de construção do 
conhecimento, em especial do conceito de referencial, e suas implicações no ensino de física. A 
escolha do conceito de referencial como objeto de estudo se deu devido à sua importância para a 
relação dos conceitos que tornam a mecânica compreensível.  
 Conceitos como posição, velocidade, aceleração, força, energia e suas relações envolvem a 
compreensão do próprio conceito de referencial e suas implicações com os demais conceitos.  
Porém, sendo subjetiva a escolha de um referencial, é interessante saber como os alunos elegem um 
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referencial. Este trabalho investigou quais as noções de referencial concebidas pelos sujeitos e como 
estas se sustentam frente a contra-argumentos feitos pelo entrevistador.   
 Compreender estas noções é necessário para (re)pensarmos sobre as práticas docentes e 
discentes em uma aula de física. Desta forma, poder-se-á contribuir para uma metodologia de 
ensino partindo-se do que se sabe sobre como o aluno aprende.  
 
EM BUSCA DAS NOÇÕES DE REFERENCIAL: BASE PARA UM ENSINO FOCADO NA 
APRENDIZAGEM 
 
 Quando se fala que um carro ou uma pessoa estão se movendo, eles o estão em relação a um 
referencial. Neste caso, para uma solução simples e prática, pode-se afirmar que cada pessoa, sendo 
observadora da situação, ou cada carro, como um corpo físico, é um referencial (mesmo que para a 
Física isto não seja correto). Pode-se afirmar que um carro está em movimento em relação a uma 
pessoa. No entanto, será que uma noção de referencial baseada na existência de objetos físicos e 
observadores serve de suporte para a resolução de todos os problemas da Física? Veremos que não, 
já que é necessário, também, a partir de um referencial, mensurar a posição de objetos que, para ser 
realizada, necessita de eixos que darão esta referência. Os eixos utilizados para resolver tal 
problema são semelhantes aos utilizados em coordenadas geográficas. Para um caso geral, em três 
dimensões, adotam-se as coordenadas cartesianas, caracterizadas por três eixos perpendiculares 
entre si que se cruzam num ponto, que é a origem do referencial.  
 
O PROCESSO DE TOMADA DE CONSCIÊNCIA 
 
 A pesquisa de Piaget sobre a tomada de consciência foi realizada no início dos anos setenta 
do século XX e teve a sua primeira publicação em 1974, intitulada “La Prise de Conscience” (A 
Tomada de Consciência). No segundo semestre desse mesmo ano, buscando a totalidade da 
primeira obra, foi publicado o livro “Réussir et Comprendre” (Fazer e Compreender). 
 Ambas as obras buscam compreender os processos pelos quais as estruturas cognitivas 
construídas inconscientemente se tornam conscientes. Esta passagem, como alerta Piaget, não pode 
ser entendida como mera iluminação, pois “[...] sob o ponto de vista psicológico, constitui um 
processo bem mais complexo do que uma simples percepção interior e ainda precisam ser 
analisadas as leis da conceituação que ele supõe em todos os casos” (Piaget, 1977, p.11). Nesta 
passagem, Piaget diferencia o insight do processo que ele chama de tomada de consciência.  
 Mas, o que gera uma tomada de consciência? Piaget fala sobre regulações automáticas e 
regulações ativas. Segundo ele “[...] o que desencadeia a Tomada de Consciência é o fato de que as 
regulações automáticas (por correções parciais, negativas ou positivas, de meios já em atuação) não 
são mais suficientes e de que é preciso, então, procurar novos meios mediante uma regulação mais 
ativa e, em consequência, fonte de escolhas deliberadas, o que supõe a consciência” (Piaget, 1977, 
p.198). 
 Uma das características da regulação ativa são as ações em função de uma escolha, ou seja, 
quando o sujeito hesita entre várias possibilidades e elege uma como a mais adequada para a 
situação. A regulação ativa conduz o sujeito a reconhecer os meios empregados, os motivos da 
escolha ou da modificação durante a experiência. 
 Pode-se afirmar que a tomada de consciência visa à conceituação, pois é um processo de 
transformação de um esquema ou de um conjunto de esquemas em conceito. Esta transformação, 
por se diferenciar do insight e, logo, por ser um processo, resulta em graus de consciência que 
variam de sujeito a sujeito. Estes graus de consciência estão relacionados aos diferentes graus de 
integração do que se tomou consciência a tudo o que já se compreendia. Desta forma não há 
passagem brusca ou imediata do inconsciente ao consciente, até porque o inconsciente é um sistema 
dinâmico em permanente atividade, exigindo do sujeito um processo muito mais complexo do que 
um insight. 
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PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 
 
 Tomando como base o método clínico piagetiano, foram construídos materiais para auxiliar 
na coleta de dados, assim como um protocolo de perguntas que busca evidenciar noções de 
referencial de estudantes de física. Para esta pesquisa foram realizadas quinze entrevistas com 
alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS que cursavam a disciplina Física I-
C. A coleta de dados foi feita individualmente e se deu com o auxílio de um gravador de áudio. Para 
melhor analisar os dados coletados, as entrevistas foram degravadas.  
 Buscou-se utilizar o Método Clínico piagetiano por duas razões: a primeira porque o 
presente trabalho se fundamenta teoricamente na Epistemologia Genética de Jean Piaget; e a 
segunda razão porque consideramos um método que possibilita perseguir o pensamento do sujeito. 
Mais do que coletar as respostas finais dos sujeitos frente aos problemas propostos, está-se 
interessado nos processos de que derivam tais respostas. Assim sendo, qualquer protocolo de 
perguntas deve ser extremamente flexível para dar conta das inúmeras variáveis que surgem ao 
longo da entrevista. Isto, por sua vez, exige uma organização muito rápida das hipóteses e do 
pensamento do pesquisador que tem como objetivo compreender o pensamento do sujeito. 
 Inicialmente investigou-se se o entrevistado entendia a terminologia utilizada, para que esta 
não fosse um empecilho na análise de sua fala. Ao longo da entrevista foram utilizadas contra-
argumentações (explicações distintas ou contrárias às que o sujeito utiliza) que permitiam ao sujeito 
operar sobre os conteúdos, evitando respostas prontas e automáticas. Para a análise, considerou-se 
necessário dividir o protocolo em etapas, cujos detalhes seguem abaixo: 
 
Etapa 1 – Adoção implícita de um referencial para calcular a posição 
 O sujeito e o entrevistador estão próximos a uma mesa, sobre a qual se encontra um objeto 
esférico de raio 0,5 cm. O objetivo desta etapa é que o sujeito indique a posição do objeto sobre a 
mesa, mensurando-a por meio de uma fita métrica se o achar necessário. 
 Assim, algumas perguntas, tomadas como principais, foram realizadas, buscando propor 
situações nas quais os entrevistados pudessem agir (mental e/ou fisicamente) sobre os conteúdos 
envolvidos. Como cada sujeito pode responder de forma diferente a cada pergunta, a resposta desta 
leva a elaboração de uma outra pergunta e assim sucessivamente, exigindo do método de coleta de 
dados uma flexibilidade adaptável a cada sujeito. Abaixo se encontram algumas delas: Como 
calcularias a posição do objeto que está sobre a mesa? Esta posição poderia ser diferente? Como? 
Terias outra maneira de medir ou não?  
 
Etapa 2 – Relação entre objetos e observadores por meio da velocidade relativa. 
 O objetivo desta etapa é tentar detectar o que o sujeito julga ser um possível referencial e 
como os diferencia. Para isso dispõe-se de seis bonecos denominados A, B, C, D, E e F. Cada 
boneco encontra-se sobre um carrinho, respectivamente, a, b, c, d, e e f. Inicialmente todos estão 
parados em relação a um referencial fixo na mesa. Por meio de um dispositivo construído, em 
relação ao referencial fixo na mesa, a e b ficam parados, c e d adquirem uma velocidade V, e 
adquire uma velocidade 2V e f uma velocidade –V. Para maior esclarecimento, abaixo se encontra 
uma representação espacial do equipamento. 

 
 Com isso, algumas perguntas foram feitas, como: De acordo com essa configuração 

espacial, quantos referenciais existem? Quais? Por quê? Poderias dizer o número? E se eu retirar 
este boneco, muda alguma coisa ou não? Como B vê C? (com que velocidade?). A e B são 
referenciais diferentes ou são iguais? Por quê? 

 
ANÁLISE DOS DADOS 
 
 A seguir analisaremos detalhadamente cada nível de raciocínio apresentado, buscando 
explicitar o pensamento dos sujeitos sobre o que é um referencial. 
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Nível I – O referencial é um observador 
 
 Neste nível foram encontrados sujeitos cujas falas são marcadas por um forte egocentrismo 
já que apenas observadores são considerados referenciais. Esses sujeitos não constituem uma 
totalidade ao ponto de não tomarem consciência que um referencial é desvinculado do observador. 
Buscam explicar os fenômenos físicos a partir de si próprios, não conseguindo coordenar outros 
pontos de vista que, para este nível, caracterizariam outro referencial. 
 Piaget se utiliza do termo “egocêntrico” para “[...] designar a incapacidade inicial para se 
descentrar, para modificar a perspectiva dada (falta de descentração). Teria sido melhor falar 
simplesmente de ‘centrismo’, mas, porque a centração inicial da perspectiva é sempre relativa a 
nossas próprias posições e ações, eu digo egocentrismo [...]” (Montangero e Maurice-Naville, 1998, 
p.144) 

Assim sendo, analisaremos, agora, alguns extratos de uma entrevista na tentativa de explicitar as 
ideias deste nível. 

 
Como tu identificarias a posição do objeto? Depende do ponto de 
vista. Pode ser da direita para esquerda, de frente para trás, depende do 
referencial. Saberias calcular uma maneira? (mede a distância entre 
seu corpo e a bolinha). (Executa-se o movimento de translação do 
objeto). A posição mudou (mede e observa mesma distância). São 
posições iguais em módulo (mesma distância), mas vetores diferentes. 
Se eu chamasse aqui na sala outra pessoa e pedisse para ela fazer 
uma medida, tu achas que a medida dela seria a mesma que a tua? 
Não, porque mudaria o referencial. Tu achas que há quantas formas 
de medir? Infinitas... Porque assim, se tu fores considerar a questão 
dos vetores, tu tens infinitas medidas, logo infinitos referenciais. 
 
 

 O sujeito inicia a entrevista afirmando que a identificação da posição do objeto dependeria 
do ponto de vista. Ele próprio se coloca como um observador, logo um referencial, quando afirma 
que poderia ser da direita para a esquerda. Faz o uso destas coordenadas, porém analisadas a partir 
dele próprio. Quando indagado sobre como calcular a posição do objeto, não é estranho que tenha 
calculado a distância da bolinha em relação a ele próprio. Isso corrobora a hipótese anteriormente 
explicitada, que, para o sujeito, ele próprio é um referencial. Ao se efetuar o movimento de 
translação do objeto em torno do ponto escolhido pelo sujeito para efetuar a medida anterior (e isso 
é feito justamente para não mudar a distância do objeto em relação ao referencial escolhido pelo 
sujeito) ele afirma corretamente que a distância não mudou, mas a posição sim, já que esta é um 
vetor.  
 Isso leva a crer que a diferença entre a simples distância entre objetos - ou entre observador 
e objetos - e a posição de cada objeto em relação ao observador é oriunda de um processo de 
tomada de consciência. Esta análise se faz necessária, já que sendo a posição um vetor - e isso fica 
bem explícito na fala do sujeito - velocidade e aceleração também são vetores, conceitos estes 
necessários, porém não suficientes, para a compreensão da mecânica clássica. Esta, por sua vez, só 
pode ser bem compreendida se o sujeito construir uma noção de referencial que suporte todas (ou 
pelo menos a maioria) as peculiaridades e especificidades que constitui o estudo dos movimentos. 
Assim, pode-se afirmar que, neste nível, a posição implica um vetor. 
 O sujeito afirma que, se chamasse outra pessoa na sala, haveria uma mudança no referencial. 
Assim, a relação de que um referencial implica que um observador se faça presente fica evidente. 

 Quanto à última pergunta, há dúvida sobre a relação vetores – referenciais. Isso parece 
entrar em conflito com o que vinha sendo apresentado no decorrer da entrevista. No entanto, o 
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sujeito mostra, posteriormente, ter uma noção que coloca o referencial como sendo um observador. 
Para comprovar isso, analisaremos também a próxima etapa. 

 
Há quantos referenciais? Eu posso ter o bonequinho parado, este que está 
andando pra lá, este pra cá...Tu poderias dizer um número? Número eu 
não sei. Ah... tem um monte, porque pode estar aí onde tu estás, pode estar 
aqui na ponta (da mesa), ali, ali, ali... [...] Haverá o mesmo número de 
referenciais ou haverá um número diferente se eu retirar um 
bonequinho? (Um bonequinho é retirado). Acho que diminuiu.  Mas 
antes tu falaste que existiam infinitos referenciais (etapa 1), como agora 
tu afirmas haver oito, e se tirar um bonequinho, sete?  Pois é. Quando 
ele está aqui (pega o bonequinho A), ele observa uma coisa. Se eu colocá-lo 
ali (outra posição), ele observa outra coisa. Se eu mudar a posição, o 
referencial também vai mudar. [...] É que se tu pensares na historinha do 
ônibus, uma pessoa que está no solo é um referencial, outra que estiver 
parada no ponto de ônibus é outro, outra que está no ônibus é outro [...]. 

 
 Nota-se que a todo o momento de sua fala o sujeito se refere ao “bonequinho” como um 
referencial, que, para o experimento, faz o papel de um observador. Quando indagado sobre o 
número de referenciais, sua resposta indica ser fruto de um processo de tomada de consciência. Isso 
porque, inicialmente, se prende ao observável, que são os “bonequinhos” com seus movimentos 
restritos. Apenas uma atividade mental consciente pode levar o sujeito a pensar que um mesmo 
“bonequinho” pode estar em várias posições (fruto de uma relação desta etapa com a etapa 
anteriormente realizada).   
 O que parece ficar cada vez mais claro é a ideia de que existem infinitos referenciais e a 
ideia de um referencial ser um observador. Logo, haveria também infinitos observadores? Ao 
analisar a resposta do sujeito sobre o número de referenciais se fosse retirado um dos 
“bonequinhos”, o sujeito responde a pergunta sobre a existência ou não de infinitos observadores. 
Para o sujeito, um observador, que normalmente está vinculado a ele próprio, pode ser colocado em 
infinitos pontos. Por poder estar em infinitos pontos, observa de infinitas maneiras diferentes, logo, 
haveria infinitos referenciais.  
 Por meio da análise das respostas deste sujeito, conseguiu-se evidenciar com clareza a noção 
de que um referencial é considerado como um observador. Poderia ele afirmar que para existirem 
infinitos referenciais seria necessária a existência de infinitos observadores. Mas não é o caso. Um 
referencial é um observador, e em função de o observador poder estar em infinitas posições, tem-se 
infinitos referencias. Isso encaminha também a analisar como este sujeito diferencia dois ou mais 
referenciais: pela posição do observador e pelo campo visual, ou seja, pelo o que ele observa.  
 Isso leva à conclusão de que há uma indiferenciação entre sujeito cognoscente, observador e 
referencial.  Se não há uma diferenciação entre eles, é evidente que não há uma totalidade estrutural 
organizada que possibilite uma ampla compreensão dos fenômenos da mecânica clássica. Além de 
um referencial implicar um observador, este nível leva a concluir que o observador é o próprio 
sujeito. 
 Construída a implicação que visa a dar significado à relação entre os conceitos de 
observador e referencial (e assim dar significado ao problema) e, agregado a isso, um egocentrismo 
que não permite a diferenciação do observador de si próprio, deduz-se que o referencial é 
compreendido pelo sujeito como ele próprio. A implicação de que o referencial é um objeto físico é 
uma construção que visa dar significado à situação posta pelo pesquisador e interpretada pelo 
sujeito como um problema a ser resolvido, ao mesmo tempo em que soluciona os conflitos 
evidenciados por ele próprio. O sujeito, ao longo da entrevista, age sobre o Objeto que busca 
compreender, elabora hipóteses, apercebe-se de suas ideias, de alguns conflitos e busca superá-los. 
Porém, falta ainda uma tomada de consciência que possibilite a diferenciação entre sujeito 
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cognoscente, observador e referencial, que se dará paralelamente à construção dos conceitos de 
observador e referencial. 
 
Nível II: referencial é um objeto físico ou um observador 
 
 Este nível, quando comparado ao anterior, mostra um avanço no sentido de uma 
descentração, na busca da diferenciação entre observador e referencial. É interessante salientar que 
os sujeitos ainda tendem a adotar um referencial como sendo um observador, mas em certos casos 
conseguem se descentrar e considerar também o objeto como sendo um referencial. Isso mostra um 
avanço tanto na diferenciação entre observador e referencial, quanto na tentativa de integrar 
observador, objeto físico e referencial dentro de uma totalidade. Totalidade esta que leva a uma 
nova noção de referencial que se verá em detalhes no extrato selecionado abaixo. 
 

Como tu identificarias a posição do objeto? Bom, eu escolheria um 
referencial. Por exemplo, pegando como referencial a porta, eu mediria a 
distância até a mesa, e depois mediria daqui (lado A da mesa) até aqui 
(bolinha) e depois daqui (lado B da mesa) até aqui (bolinha). Haveria outra 
ou não? Ah, teria certamente. Medindo daqui (lado A da mesa) até aqui 
(bolinha) e depois daqui (lado C da mesa) até aqui (bolinha) [...]. Mas em 
relação à mesa teria só um (referencial). Tu falaste que haveria medidas 
relacionadas às laterais da mesa. As medidas seriam iguais ou 
diferentes? Sim, diferentes. Então não haveria aqui (mesa) referenciais 
diferentes? Pois é, o referencial seria o objeto, no caso a mesa, mas posição 
que tu mede daí seria diferente [...]. 

 
 Frente à primeira pergunta, o sujeito afirma que adotaria a porta como sendo o referencial. 
Assim, toma-se como hipótese - que será comprovada durante a entrevista - que este sujeito possui 
uma noção de referencial relacionada a objetos. Quando indagado sobre outra forma de medir, há 
um princípio de conflito, pois o sujeito parece adotar o referencial como sendo a mesa, mas, para 
mensurar a posição do objeto, analisa a partir das laterais da mesa. Então: o referencial é a mesa ou 
o referencial depende das laterais da mesa? Independentemente da resposta do sujeito, ambas, as 
possíveis, evocam a mesa como sendo o referencial, direta ou indiretamente. Um fator relevante que 
se deve levar em consideração neste sujeito, diferentemente do sujeito analisado no nível anterior, é 
que este busca não somente evidenciar que posição é um vetor, mas se utiliza disso para calcular a 
posição do objeto que está sobre a mesa. Isso se torna claro quando se apercebe de que, para o caso 
em que propõe responder, é necessária a tomada dos limites físicos da mesa como direções para só 
assim identificar o vetor posição do objeto que repousa sobre a mesa.  
 O interessante é que o sujeito, ao iniciar a entrevista, quando indagado sobre como 
identificar a posição do objeto, responde que necessitaria de um referencial. No caso, este 
referencial mencionado é a mesa e é a partir das dimensões desta que se mensura a posição de um 
objeto. Então, o referencial implica um objeto e, por sua vez, o objeto implica realizar medidas. 

Analisaremos também as reações deste sujeito frente às perguntas relativas à etapa 2.  
 

Há quantos referenciais? [...] Eu teria seis (os bonecos), mais eu aqui, 
mais um ali, ali, ali (indica alguns objetos da sala), mais os carrinhos. [...] E 
se eu retirar um boneco, eu tenho um número de referenciais menor ou 
a mesma quantidade que antes? Acredito que menor. Tirando esses que eu 
disse, eu teria cinco. O carrinho seria um referencial? Acredito que sim.  

 
 Frente à primeira pergunta, o sujeito começa afirmando que um referencial implica um 
observador, não mais explicitando a sua ideia anterior, em que referencial implicaria um objeto. 
Porém, termina sua fala considerando também os carrinhos e se coloca como um dos possíveis 
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referenciais. No decorrer da entrevista, o sujeito acaba por explicitar a junção de duas ideias: uma 
em que referenciais são objetos; e outra em que referenciais são observadores. Logo, tem-se uma 
noção de referencial relacionada com objetos e observadores. 
 Há, portanto, neste nível, sujeitos mais descentrados em relação ao nível anterior, onde o 
referencial era apenas o observador, indiferenciando, pois, sujeito cognoscente, observador e 
referencial. Neste nível encontram-se sujeitos que começam a diferenciar observadores e 
referenciais, já que os sujeitos inferem que referenciais podem ser também objetos físicos. 
Diferentemente do Nível I, aqui se encontram sujeitos capazes de constituir uma totalidade que visa 
a coordenar referenciais com objetos físicos e observadores.  
 
Nível III: referencial desvinculado de objetos e observadores 
 
 Neste nível encontra tem-se sujeitos que, dentro de uma totalidade, diferenciam sujeito 
cognoscente, observador e referencial. Assim, um referencial está desvinculado de objetos físicos e 
observadores, possibilitando que o sujeito cognoscente aja sobre um número maior de situações 
relativas à mecânica clássica. 
 

Como tu identificarias a posição do objeto? A posição dele em relação 
à?...mesa? Tu é que sabes. Em relação ao canto (lateral A da mesa). 
Poderia ter outra medida ou não? (mede com a lateral B da mesa). Se tu 
entregasses esta medida a uma pessoa, tu achas que ela colocaria aqui? 
Não. Porque ela poderia colocar a qualquer posição que estivesse a 17,5 
polegadas, mas de zero até o final da mesa nesta direção (perpendicular à 
lateral A da mesa). E para ter certeza? Daria as duas coordenadas, daqui 
(lateral A da mesa) até aqui (bolinha) e daqui (lateral B da mesa) até aqui 
(bolinha). Teria outra forma de medir ou não? Se eu colocar a origem (do 
referencial) embaixo da bolinha. Tu achas que haveria quantas formas de 
medir? Provavelmente tu tens infinitas formas de medição, porque 
adotando pontos de referência distintos, também seriam outras medições. 
Porque tu podes adotar qualquer ponto como referência, posso adotar o 
canto, a 1 cm da bolinha... mesmo que eu adotar a 1 cm da bolinha, já vai ter 
infinitas, pelo raio com infinitas posições. 

  
 Nota-se que o sujeito parece ter uma noção de referencial elaborada o suficiente para 
contestar a própria pergunta do entrevistador. Quando pergunto sobre a posição e ele retribui a 
pergunta “em relação à?”, isso deixa claro que sua noção não está vinculada a um referencial 
absoluto, normalmente adotado, por muitos sujeitos desta pesquisa, como sendo a mesa, por estar 
parada em relação à Terra.  
 Ainda que o espaço seja tridimensional, duas dimensões são ressaltadas no problema, 
formando um plano, que comumente denomina-se como horizontal. Por isso a necessidade de, para 
medir a posição do objeto, adotar um referencial bidimensional. Porém, isso não se mostra de 
imediato. Ao perguntar sobre como medir a posição, e ele escolher em relação à mesa, o 
entrevistado mensura a posição do objeto utilizando apenas uma coordenada espacial, das três que 
poderia. Quando indagado sobre outra forma, rapidamente analisa outra coordenada. Isso pode ser 
entendido como fruto de operações que possibilitaram ao sujeito tomar consciência de que seria 
necessário adotar mais do que uma coordenada para solucionar a questão posta pelo pesquisador. 
Para orientar outra pessoa a colocar o objeto na mesma posição, se faz necessário coordenar as duas 
dimensões, evidenciando a escolha de um referencial bidimensional, suficiente para a resolução dos 
problemas vigentes. Assim, pode-se dizer que o referencial não implica um ponto material, nem um 
objeto ou um observador, mas sim na escolha de uma origem em qualquer ponto do espaço - que 
designa a origem de um referencial - onde, por esta origem, se interseccionam, perpendicularmente, 
três retas infinitas que possibilitarão mensurar posição, velocidade e aceleração. 
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 Posteriormente, o sujeito afirma existirem infinitos referenciais. A questão é saber se 
infinitos referenciais implicam: a existência de infinitos objetos; a existência de um objeto que pode 
estar em infinitas posições; ou a locação da origem do referencial em qualquer ponto do espaço. 
 Mesmo que num primeiro momento o sujeito afirme que irá mensurar a posição do objeto 
em relação à mesa, ele não a toma como um referencial. Além disso, afirma que, para medir a 
distância de 1 cm da bolinha em relação a um referencial, existiriam infinitos referenciais que 
efetuariam esta medida, pois, como bem afirma, em uma circunferência de raio 1 cm existem 
infinitos pontos onde se pode alocar a origem de um referencial. Isso mostra que um referencial não 
ocupa lugar no espaço, possibilitando, assim, a existência de infinitos referenciais, 
independentemente de o universo ser finito ou infinito.  
 Conclui-se, assim, que esta noção de referencial se desvincula de objetos e observadores, 
diferenciando sujeito cognoscente e referencial. O sujeito, em posse desta noção, é capaz de agir 
sobre um maior número de situações da mecânica clássica, possibilitando uma melhor compreensão 
geral da mecânica. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Nos três níveis analisados, buscou-se identificar as noções de referencial dos entrevistados. 
Partiu-se do primeiro nível onde encontramos sujeitos centrados sobre si próprios, onde sujeito 
cognoscente, observador e referencial se encontravam indiferenciados por incapacidade do sujeito 
se descentrar frente à problemática. Posteriormente, no nível II, foram encontrados sujeitos que 
adotavam um referencial como sendo objetos físicos ou observadores. E, por fim, no nível III, 
foram encontrados sujeitos que criam um referencial independentemente da existência de objetos e 
observadores. Encontra-se aqui uma diferenciação completa entre sujeito cognoscente, observador e 
referencial, o que caracteriza uma noção que possibilitará ao sujeito enfrentar um número indefinido 
de problemas referentes à mecânica clássica. Abaixo há uma representação quantitativa que mostra 
o número de sujeitos que evidenciam suas respostas conforme os níveis encontrados: 
 Notamos que dentre os quinze alunos entrevistados, apenas três têm uma noção que 
possibilite agir sobre um maior número de problemas da Física. Ou seja, têm uma noção de 
referencial desvinculada de observadores e da existência de objetos físicos. Desta forma, doze dos 
entrevistados têm noções que são válidas na resolução de algumas situações particulares da Física. 
Porém, isso não quer dizer que estes sujeitos tenham um conhecimento errado ou incompleto, mas, 
sim, que podem, partindo deste conhecimento, construir outros, que ampliem as margens de 
aplicação de sua noção.  
 No percurso da construção do conhecimento, o sujeito age sobre o que busca conhecer, mas 
ao mesmo tempo isso lhe impõe certa dificuldade de assimilação. Daí a necessidade de uma teoria 
interacionista, que leva em conta os dois pólos: o caráter ativo do Sujeito e do Objeto.  
 Isso nos remete então a ideia de uma construção de noções, que, por sua vez, implica uma 
construção de esquemas e/ou uma nova relação dos esquemas já construídos. Frente a isso, entende-
se que o sujeito, ao se deparar com o Objeto de conhecimento, busca assimilá-lo a seus esquemas.  
 Desta forma, salientamos o papel do professor com estimada importância, no sentido de 
propor situações em que seus alunos pensem sobre suas próprias noções. Tomar consciência de sua 
noção é um trabalho que só o aluno pode fazer, pois somente sua ação mental poderá levá-lo a 
compreender até que ponto sua noção é válida. Cabe ao professor compreender as noções de seus 
alunos (que pensamos serem as mesmas apresentadas neste artigo) e com isso propor situações em 
que seus alunos as utilizem e enfrentem suas dificuldades buscando superá-las. O professor 
proporia, então, situações que possibilitassem ao sujeito agir sobre seu conhecimento, modificando 
sua noção, visando construir uma totalidade mais equilibrada, mais estável frente às perturbações, 
consequentemente mais geral, possibilitando uma aproximação gradativa e coerente do 
conhecimento aceito pela comunidade científica. Gradativa pois o conhecimento é um processo de 
construção, envolvendo as peculiaridades do que se busca assimilar e os esquemas já construídos 
pelo sujeito.  



V Encontro Estadual de Ensino de Física - RS,  Porto Alegre, 2013 

 119 

 Das inúmeras situações que o professor pode trabalhar em sala de aula, propomos o próprio 
instrumento de coleta de dados deste artigo como metodologia de ensino. Entendemos que discutir 
os conteúdos partindo das noções dos alunos qualifica o ensino de física, pois coloca a 
aprendizagem do aluno como objetivo de todo o processo escolar.  Desta forma, pensa-se que o 
professor deve, além de, necessariamente, dominar o conteúdo que busca ensinar, compreender que 
o aluno aprende não por transferência de informações, mas por sua ação mental sobre as 
informações disponibilizadas e sobre o que ele já construiu. Ou seja, exige a compreensão de que o 
aluno em sala de aula deve ser caracterizado com um sujeito ativo, assim como o professor que, ao 
ensinar, aprende e o aluno, ao aprender, ensina. Assim exerce-se o papel de professor, contribuindo 
para aprendizagem dos alunos visando a autonomia moral e intelectual dos estudantes.  
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Resumo 

 
Este trabalho é parte integrante de uma pesquisa de doutorado que procura investigar e propor 
estratégias pedagógicas e recursos tecnológicos que potencializem a interação entre os sujeitos 
envolvidos nas disciplinas de estágio supervisionado do ensino de física, bem como buscar uma 
melhor articulação entre os saberes docente visando uma formação compatível com o cenário 
educacional atual. Nele discutiremos algumas contribuições da Epistemologia de Ludwik Fleck que 
julgamos importante para potencializar o estabelecimento dessa articulação, tendo como foco as 
disciplinas de Estágio Supervisionado para o Ensino de Física, do curso de Licenciatura em Física, 
na modalidade a Distância, da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentamos a estrutura 
deste curso e apontamos possíveis contribuições das ideias de Fleck, com vistas a articulação entre 
os saberes docentes e a transformação destes saberes. Apontamos algumas complicações que, ao 
serem percebidas e enfrentadas ao longo da formação, poderão contribuir com a formação desejada 
para o Físico educador na atualidade.  
 
Palavras-chave: Saberes Docente; Formação Docente em Física; Ludwik Fleck; Complicações. 
 
INTRODUÇÃO 
 
 As transformações tecnológicas provocadas pelas Tecnologias Digitais da Informação e 
Comunicação (TDIC) apresentam novos desafios. No campo educacional novas formas de 
organizar o trabalho pedagógico estão sendo exploradas, entre elas destaca-se a formação na 
modalidade de Educação a Distância (EaD). No Brasil, desde o final do século passado, a EaD tem 
ocupado um grande espaço nas discussões sobre a possibilidade de inclusão de pessoas em idade 
adulta que querem estudar e/ou pessoas que não tem condições de frequentar um curso presencial, 
seja pela distância ou pela falta de tempo. 
 Na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) o curso de Licenciatura em Física na 
modalidade a distância teve início no ano de 2005, sendo coordenado por esta universidade, com 
apoio e participação de outras quatro instituições. A saber: Universidade do Estado de Santa 
Catarina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Santa Maria, 
Universidade Estadual de Maringá. Resultando de um esforço coletivo para a integração entre 
diferentes saberes, experiências e competências envolvidas na formação de professores. 
De acordo com o Projeto deste curso, a meta é garantir o “desenvolvimento de atitudes reflexivas e 
investigativas, instrumentos básicos para o exercício profissional do professor de Física” (Guia do 
tutor, 2006, p.15). Nesta perspectiva é que pensamos em algumas atividades que poderão ser 
utilizadas nas disciplinas de estágio supervisionado. De acordo com os planos destas disciplinas, 
elas apresentam como objetivo geral: Capacitar o licenciando para planejar, selecionar criticamente 
e aplicar em sala de aula de escolas do Ensino Médio ou de outros níveis de escolaridade, conteúdos 
e métodos de Física compatíveis com as expectativas e os níveis cognitivos dos estudantes. 

                                                
1 Apoio: Secretaria do Estado de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina por meio do programa FUMDES.  
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Assim como Tardif (2008) acreditamos que os saberes dos professores são profundamente 
sociais e ao mesmo tempo individuais. Ele considera que os saberes docentes podem ser divididos 
em quatro grandes grupos, a saber: saberes experienciais, saberes disciplinares, saberes curriculares 
e saberes da formação profissional. Para o autor o professor é um ator que incorpora seu saber à sua 
prática profissional para ela adaptá-lo e transformá-lo. Mas como acontece esta transformação? 
Qual a melhor forma para articular estes saberes?  

Acreditamos que as ideias de Fleck (2010) acerca da filosofia e da sociologia da ciência 
contribuem para o entendimento destas questões. Neste sentido, discutimos possíveis contribuições 
das categorias fleckianas na proposição de atividades que poderão ser realizadas na formação inicial 
do físico educador com vistas a articulação e/ou transformação dos saberes docentes nas disciplinas 
de Estágio Supervisionado para o Ensino de Física do curso de licenciatura em Física na 
modalidade a distância da UFSC.  O presente artigo foi produzido a partir do trabalho final da 
disciplina “Fundamentos Epistemológicos da Educação Científica”, ministrada pelos professores 
Dr. Demétrio Delizoicov e Dr. José Francisco Custódio, no primeiro semestre de 2012, no 
doutorado do Programa de Pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica da Universidade 
Federal de Santa Catarina(PPGECT / UFSC). 

 
FORMAÇÃO DOCENTE EM FÍSICA NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 

 
A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) concluiu em 2011 a formação de sua 

primeira turma de licenciados de Física, pelo então ProLicen, que fez parte do consórcio de 
Universidades do Sul do Brasil para o Desenvolvimento do Ensino à Distância – REDisul, criado 
em julho de 2004. O consórcio foi constituído por Instituições Públicas e tinha como objetivo 
central “contribuir com a melhoria da qualidade do Ensino Fundamental e Médio nos Estados da 
Região Sul do Brasil” a partir do oferecimento de cursos de formação de professores. No momento 
está em andamento a segunda edição, que teve início em 2009, com conclusão prevista para 2014, 
agora pelo sistema UAB, que “tem como foco o desenvolvimento da EaD, com finalidade de 
expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País”. (Guia do 
ALUNO, 2009, p.12) 

Com o objetivo de uma melhor adequação do curso a realidade da clientela e diminuir o 
índice de reprovação observado na primeira edição, esta segunda oferta sofreu algumas alterações. 
Principalmente no que diz respeito, ao tempo mínimo de conclusão do curso, de nove para dez 
fases, à inclusão da língua brasileira de sinais e reorganização de algumas disciplinas, bem como a 
redistribuição da carga horário do estágio (400 horas) de duas para três disciplinas.  

De acordo com o projeto pedagógico, o Curso organiza-se a partir de três áreas de 
conhecimento: a) Área de Conhecimentos Específicos, que envolve as disciplinas de conteúdos de 
Física; b) Área de Formação Pedagógica Geral, que envolve as disciplinas que discutem e analisam 
os processos educativos; e c) Área de Formação Pedagógica Específica, com disciplinas que 
discutem a formação do professor para a área de Física.   

Entre as disciplinas da área de formação específica estão as três disciplinas de estágio 
supervisionado. Elas são oferecidas a partir da oitava fase e juntas somam uma carga de 400 horas. 
Assim como Pimenta e Lima (2011), entendemos que o estágio se constitui como um campo de 
conhecimento, o que significa atribuir-lhe um estatuto epistemológico que supera sua tradicional 
redução à atividade prática instrumental. 

 
O reducionismo dos estágios às perspectivas da prática instrumental e do 
criticismo, como anteriormente apresentadas expõe os problemas na 
formação profissional docente. A dissociação entre teoria e prática aí 
presente resulta em um empobrecimento das práticas nas escolas, o que 
evidencia a necessidade de se explicitar por que o estágio é teoria e prática 
(e não teoria ou prática). Para tanto, necessário se faz explicitar o conceito 
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que temos de teoria e de prática. Para isso, vamos introduzir o conceito de 
ação docente. (Pimenta e Lima, 2011, p. 41) 
 

Para Zimmermann (2003), os problemas encontrados na formação inicial de professores em 
geral, e do Ensino de Ciências e Matemática em particular, são históricos.  

 
Entretanto, não basta defender a posição de que a formação de professores é 
um dos fatores mais relevantes na busca de alternativas para melhorar o 
processo de ensino e aprendizagem. É necessário perguntar primeiro "Para 
que a queremos?" e mais, "Que tipo de formação se quer e se precisa?" 
(Zimmermann, 2003). 
 

Segundo a autora a desarticulação entre a realidade prática e os conteúdos acadêmicos nos 
programas de formação de professores é um problema que tem sido debatido por vários 
pesquisadores da área. De acordo com Pimenta e Lima (2010), para superar a separação entre teoria 
e prática é preciso uma aproximação da realidade e atividade teórica e que o estágio aconteça na 
forma de pesquisa.  

De acordo com o projeto político pedagógico do curso o Estágio Supervisionado 
caracterizar-se-á por um trabalho prático-reflexivo junto a uma ou mais turmas devidamente 
identificadas e acompanhadas. 

 
Isso se fará por meio de um processo planejado no ambiente escolar, em 
uma escola do ensino médio do estado de Santa Catarina visando o 
desenvolvimento pleno da regência de classe. Para tanto, será necessário 
desenvolver o planejamento e a preparação de todas as atividades, durante o 
período de tempo que perdurar o Estágio e manter contato permanente com 
seus colegas mais próximos, tutores e professores. No caso do aluno que 
atua na rede pública como professor sem a habilitação específica, o estágio 
será realizado na sua escola, podendo ser ou não junto a sua turma de 
alunos.  Quanto ao aluno que não estiver atuando diretamente com o ensino 
de Física, lhe será facultado realizar o estágio em escolas do Estado, 
conveniadas com a UFSC. 
 

Atualmente, como já foi dito, a grade curricular do curso de licenciatura em Física da UFSC 
prevê três disciplinas de estágio supervisionado: Estágio Supervisionado para o ensino de Física – 
A, com 100 horas; Estágio supervisionado para o ensino de Física – B, também com 100 horas e 
Estágio Supervisionado para o Ensino de Física C, com 200 horas. 

Os objetivos destas disciplinas, explicitados no plano de ensino, apresentam-se da seguinte 
maneira:  

 
Capacitar o licenciando para planejar, selecionar criticamente e aplicar em 
sala de aula de escolas do Ensino Médio ou de outros níveis de escolaridade, 
conteúdos e métodos de Física compatíveis com as expectativas e os níveis 
cognitivos dos estudantes. Em particular, aplicar materiais didáticos 
produzidos com auxílio de multimídias, centrados em tópicos de física 
básica e aplicada, tanto clássica, como moderna e contemporânea.” (Plano 
de Ensino das disciplinas). 
 

Assim como Zimmermann (2011), acreditamos que o principal objetivo da disciplina Prática 
de Ensino é o de que o aluno, futuro professor, aprenda a ensinar, tendo como fundamentação a 
reflexão.  Para a autora: 
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É a disciplina de Prática de Ensino que deve assistir o futuro professor na 
tarefa de compreender esse complexo ambiente de trabalho que é a sala de 
aula. Embora tendo o acompanhamento do professor da disciplina, é o aluno 
- futuro professor - através de sua reflexão, que aprenderá as necessidades 
de seus alunos em particular e individualmente, e refletirá, a partir 
disto,sobre a melhor forma de executar o seu planejamento para esse ou 
aquele grupo de alunos, ou aluno em particular. É a partir da reflexão que, o 
futuro professor, entenderá os problemas de sala de aula, terá conhecimento, 
consciência e controle (CCC) do que acontece em sua sala de aula e, assim, 
buscará soluções particulares. É trabalhando comas questões problemáticas 
do processo de ensino e aprendizagem que o futuro professor começará a 
entendê-las e solucioná-las. 
 

Na EAD, o professor da disciplina de estágio supervisionado deve está ainda mais atento a 
estes objetivos. Eles exigirão no mínimo um maior empenho com relação as atividades propostas e 
com relação ao planejamento de toda a disciplina, uma vez que parte da comunicação e interação 
entre os envolvidos com a disciplina acontece por meio das TDIC.  

Concordamos com Pimenta e Lima quando afirmam que uma visão mais abrangente de 
estágio como pesquisa e a pesquisa no estágio como defendemos neste trabalho indica:  

 
(...) para além da instrumentalização técnica da função docente, um 
profissional pensante, que vive num determinado espaço e num certo tempo 
histórico, capaz de vislumbrar o caráter coletivo e social de sua profissão 
(cf. Lima, 2001); (2010, p. 47). 
 

É nesta disciplina que o futuro docente tem a oportunidade de articular todos os saberes. 
“Supõe que se busque novo conhecimento na relação entre as explicações existentes e os dados 
novos que a realidade impõe e que são percebidos na postura investigativa” (Pimenta e Lima, 2010, 
p. 46).  

Mas, quais são estes saberes que balizam a formação e a prática docente? Como a literatura 
tem abordado esta questão? Como se relacionam? 
 
SABERES DOCENTES 

 
Atualmente temos uma ampla literatura sobre os saberes docentes. Vários são os autores que 

tem pesquisado e estabelecido categorias para os saberes que sustentam a prática docente. Uma 
busca em publicações da área de formação de professores nos permite apontar os autores mais 
utilizados e as categorias por eles estabelecidas para caracterizar estes saberes. A partir desta busca 
montamos o quadro abaixo: 
 
Quadro 1 – Saberes docentes. 

Autores Tipos de Saber 
Tardif (1991) Disciplinares, Curriculares, Da Formação Profissional e 

Experienciais; 
Saviani (1996) Específico e didático-curricular; Pedagógico, crítico-contextual e 

atitudinal; 
Guathier (1998) Disciplinar, Curricular, Das Ciências da Educação, Da tradição 

pedagógica, Experiencial e  Da ação pedagógica;  
Pimenta (1999) Do conhecimento, Pedagógicos e Da experiência; 

 
Foge do escopo deste trabalho fazer uma análise profunda da diferença entre estas 

definições. Entretanto, vale ressaltar que os saberes apontados por estes autores são esforços de 
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sínteses sobre os saberes necessários para a prática docente. Embora, com apontamentos e 
denominação diferentes, concordam que estes saberes possuem um cunho individual e social. 
Individual porque está no sujeito, na sua identidade, em suas concepções, experiência de vida e na 
sua história pessoal e profissional; é social porque estabelece relações com outros sujeitos e é 
também construído nestas relações e por que resultam de compromissos assumidos no meio social.  

Por questões de afinidade e sintonia com as distinções e definições que vimos utilizando 
resolvemos dar mais atenção para a classificação de Tardif (2008). Como consta no quadro este 
autor classifica os saberes docentes em:  

 
• Saber da formação profissional – conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de 

formação de professores. Caso sejam incorporados à prática docente, esta pode transformar-se em 
prática científica, em tecnologia de aprendizagem. 

• Saber disciplinar – saberes de que dispõe a nossa sociedade, tais como se encontram hoje 
integrados nas universidades, sob forma de disciplina. São transmitidos nos cursos e departamentos 
universitários independentes das faculdades de educação e dos cursos de formação de professores.  

• Saber curricular – estes saberes correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e 
métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela 
definidos e selecionados como modelos da cultura erudita e de formação para a cultura erudita. 
Apresentam-se concretamente sob a forma de programas escolares que os professores devem 
aprender a aplicar. 

• Saber experiencial – Baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio.  
Esses saberes brotam da experiência e são por ela validados. 

 
O autor afirma que os saberes são elementos constitutivos da prática docente, isso representa 

a afirmação da ideia de que pelo trabalho o homem modifica a si mesmo, suas relações e busca 
ainda a transformação de sua própria situação e a do coletivo a que pertence. Além disso, afirma 
que: 

O saber dos professores é profundamente social e é, ao mesmo tempo, o saber dos atores 
individuais que o possuem e o incorporam à sua prática profissional para ela adaptá-lo e para 
transformá-lo (Tardif, 2008, p. 15).  

No entanto, sabemos que esta adaptação e transformação não acontece de forma simples e 
espontânea durante a formação. Exige, no mínimo um empenho dos formadores no que diz respeito 
ao planejamento das disciplinas e uma certa percepção e disposição dos futuros professores que vai 
além do cumprimento das tarefas das disciplinas. Neste sentido, buscamos suporte nas ideias do 
epistemólogo Ludwik Fleck para estruturar algumas atividades e sustentar as reflexões durante o 
planejamento e atuação docente nas disciplinas de Estágio Supervisionado para o Ensino de Física.   
 
A EPISTEMOLOGIA DE LUDWIK FLECK 

 
Ludwik Fleck (1896 - 1961) foi um médico polonês, que nasceu na cidade de Lwow, hoje 

pertencente à Ucrânia. Após conclusão do curso de medicina ele trabalhou como clínico geral, mas 
especificamente após 1920, desenvolveu várias pesquisas na área de microbiologia e bioquímica, 
trabalhando em laboratórios (Delizoicov et alii, 2002). Fleck realizou uma série de inovadoras 
reflexões, de caráter filosófico e sociológico, acerca da história da ciência e da natureza da atividade 
científica. “Dedicava sempre algumas horas de seu dia para ler sobre Filosofia, Sociologia e 
História da Ciência”. (Da Ros, 2000, p.03). Participava ativamente da Sociedade dos Amigos da 
História da Medicina (filiada a Sociedade Polonesa de Filosofia e História da Medicina), onde 
apresentou seus primeiros textos sobre Epistemologia escritos a partir de 1926 (Da Ros, 2000). Seus 
primeiros textos foram publicados na Revista Arquivos da História e Filosofia da Medicina (Da 
Ros, 2000). 

Hoje podemos verificar que existem especialistas em Fleck, na Inglaterra, na França, 
Alemanha, Itália, Holanda, Israel, EUA, com análises diferenciadas da visão fleckiana de 
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construção do conhecimento, e outros, utilizando suas bases epistemológicas para desenvolverem 
pesquisas (Delizoicov et al., 2002). Aqui no Brasil vários são os trabalhos desenvolvidos utilizando 
as ideias de Fleck em diversas áreas do conhecimento. Como não temos o objetivo de apresentar um 
levantamento bibliográfico, citamos apenas alguns exemplos, além dos que já foram ou serão 
citados ao longo deste trabalho, para elucidar esta questão: Delizoicov et alii (2002), destacam o 
trabalho desenvolvido no grupo de pesquisa do Programa de Pós-graduação em Educação da 
Universidade de Santa Catarina, onde tem estudado sistematicamente a obra mais importante deste 
autor a partir das versões em alemão, inglês e espanhol. Além disso, argumentam sobre o potencial 
do modelo de Fleck como referencial para a pesquisa em ensino nas áreas de ciências naturais e da 
saúde. Scheid, Ferrari e Delizoicov (2005) utilizam a epistemologia deste autor na interpretação de 
relatos sobre a evolução do conhecimento científico que culminou na proposição do modelo de 
dupla hélice para a molécula de DNA e sua aceitação pela comunidade científica. Eles defendem 
que esta interpretação “permite explorar uma visão mais adequada da produção do conhecimento 
científico, contribuindo para a melhoria da educação científica de professores de biologia e de 
ciências” (Sheid et alii, 2005). Gonçalves, Marques e Delizoicov (2007) sinalizam possibilidades 
para a promoção do desenvolvimento profissional dos formadores de professores de Química, de 
modo que sua ação docente possa favorecer uma formação inicial de professores em consonância 
com as discussões contemporâneas sobre essa párea, tal como aquelas presentes nas Diretrizes 
Curriculares para a Licenciatura em Química, servindo de grande motivador para realização deste 
trabalho. Queirós e Nardi (2008), apresentam um levantamento de trabalhos específicos da área de 
Ensino de Ciências, que apresentam a epistemologia de Ludwik Fleck como referencial teórico, a 
partir de periódicos nacionais da área de Ensino de Ciências e de atas do Encontro Nacional de 
Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) editadas no período de 2002 a 2007. Leonel et alii 
(2009) utilizam as ideias deste autor e de Gerald Holton  para analisar a influência das concepções 
dos professores e dos alunos acerca de alguns conceitos  científicos durante o ensino de ciências, 
mais especificamente, em uma aula sobre Cosmologia. Condé (2012), organiza, depois da obra 
“Gênise e Desenvolvimento de um Fato Científico” ser lançada em português, em 2010, o primeiro 
livro em português que analisa a obra deste pensador polonês, constituído por sete capítulos escritos 
por especialistas brasileiros e estrangeiros, mostrando assim o grande interesse da comunidade 
acadêmica nacional e internacional pelo pensamento do autor (Condé, 2012).  

Assim como Queirós e Nardi (2009), acreditamos que as categorias epistemológicas 
fleckianas contribuem também, no processo de formação docente, “em que podemos considerar 
vários grupos de professores como coletivos de pensamento diferentes influenciados por estilos de 
pensamento distintos”. Além disso, defendemos que na EaD as TDIC sejam utilizadas de modo a 
potencializar as circulações inter e intracoletivo acerca dos saberes docentes. Na próxima seção 
discutiremos possibilidades de contribuições das categorias epistemológicas de Ludwik Fleck no 
sentido de buscarmos subsídios para a formação pretendida nas disciplinas apresentadas neste 
trabalho.  
 
CONTRIBUIÇÕES DE FLECK NA FORMAÇÃO DO FÍSICO EDUCADOR 

 
Percorrendo a história da educação percebemos a presença de algumas 

correntes/movimentos que podem se configurar como estilos de pensamentos em distintas épocas e 
em diferentes regiões. Algumas sofreram mudanças, adaptações ou transformações, algumas foram 
esquecidas e outras mais tradicionais persistem ao tempo, mesmo existindo esforço de alguns para 
superá-las. Embora tenhamos interesse, não temos neste trabalho o objetivo de identificar e 
caracterizar os diferentes coletivos presentes entre os sujeitos que participam das disciplinas de 
estágio supervisionado. Ainda assim acreditamos que a partir das categorias epistemológicas Estilo 
de Pensamento, Coletivo de Pensamento, Circulações Intra e Intercoletivo e Complicações podemos 
encarar os professores de física como um coletivo de pensamento que se relacionam com outros 
coletivos (professores de outras disciplinas, alunos, pesquisadores e até mesmo professores de física 
que não comungam do mesmo estilo de pensamento. Além destes a logística da EaD demanda uma 
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interação com especialistas da área de informática e designer) e que estes grupos compartilham 
práticas e conhecimentos.  

Como já apontamos, o momento do estágio é primordial para a formação docente. Durante o 
estágio acontece a interação efetiva entre estes coletivos. É o momento de articular e sistematizar 
todos os saberes docentes. Queirós e Nardi (2009) já afirmaram que a circulação intercoletiva e 
intracoletiva de ideias e práticas entre esses grupos podem ajudar na instauração e transformação de 
estilos de pensamento. 

 
As relações históricas e estilísticas dentro do saber comprovam a existência 
de uma interação entre o objeto e o processo do conhecimento: algo já 
conhecido influencia a maneira do conhecimento novo; o processo do 
conhecimento amplia, renova e refresca o sentido do conhecido. (Fleck, 
2010, p. 81) 
 

Para Pimenta e Lima (2010), os esquemas de realização de estágios sob forma das três 
etapas: observação, participação/colaboração e regência, tendo por pressuposto que a aprendizagem 
de ser professor se dá pela reprodução das práticas observadas e experimentadas, revelam seu 
esgotamento uma vez que são sustentados por uma concepção de que o ensino é uma atividade 
técnica que, uma vez aprendida, pode ser aplicada em qualquer situação. No entanto, acreditamos 
que os estágios podem sim continuar sendo estruturados nestas etapas desde que sejam re-
significadas.  

É no mínimo ingênuo pensar que o educador em formação acata ou rejeita de maneira 
simples e espontânea as propostas que recebem, abandonando suas concepções iniciais acerca do 
processo de ensino-aprendizagem. Existe uma negociação que tem a ver com processos complexos 
e muitas vezes dolorosos que envolvem a tradução e negociações internas daquilo que é atribuído 
pelo estilo de pensamento do seu coletivo. “Para Fleck, a cognição não é a contemplação passiva ou 
ativa de uma única percepção possível de algo dado de antemão. É uma interação ativa, modelando 
e sendo modelada; em suma, um ato criativo” (Condé, 2012, p. 15). Para Fleck, o estilo de 
pensamento deve ser alterado, e temos que romper com a “harmonia de enganos” a ele associada, 
para que a descoberta do novo seja possível. 

 
Nenhuma proposição pode ser construída apenas com base em 
acoplamentos passivos, há sempre a presença de algo ativo, ou, para usar o 
termo pouco indicado, algo subjetivo (Fleck, 2010, p. 93).   
 

Conhecendo a trajetória do ensino de Física e as pesquisas na área, é possível possibilitar a 
construção de reflexões e debates coletivos e colaborativos em torno de temáticas relevantes para o 
ensino da física, do ponto de vista didático-metodológico, epistemológico e cultural. Entretanto, 
estas temáticas não podem ser selecionadas ingenuamente ou aleatoriamente. É necessário e 
desejável que o futuro educador tenha a oportunidade de, a partir da observação da realidade, com 
os acoplamentos ativos e passivos, levantar questões que são relevantes para sua prática. “Cada 
“saber”, portanto, elabora seu próprio “estilo de pensamento”, com base no qual compreende os 
problemas e os direciona para seus objetivos” (Shafer & Schnelle in Fleck, 2010, p. 14).  

 
Assim, a observação não servirá para copiar a prática do professor 
supervisor, mas para conhecer a realidade da escola de modo geral; 
conhecer um pouco dos alunos, seu contexto e também os problemas 
enfrentados pela comunidade e pela escola. Uma observação que tendo a 
interação com o professor formador, supervisor e demais estagiários permita 
a identificação e formulação de problemas que serão enfrentados e 
estudados ao longo do estágio. “Cada formulação de um problema já 
contém em si a metade de sua solução” (Fleck, 2010, p. 80). 
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São estes problemas que, a partir do conhecimento das áreas de pesquisa em ensino de 

Física, selecionam e orientam as temáticas que deverão ser investigadas. Sendo assim, é necessário 
que concomitante a etapa de observação do estágio, seja apresentada as diversas áreas de pesquisa 
na área de ensino de física e que seja discutida as características destas áreas, bem como a dinâmica 
de pesquisa destas áreas. O professor formador pode criar fóruns no ambiente virtual de 
aprendizagem (AVA) para organizar e discutir estes problemas com todos os envolvidos no estágio. 
Além disso, deve sugerir leituras de modo que cada estagiário relacione seu problema com pelo 
menos uma das áreas de pesquisa em ensino de física. O futuro educador precisa perceber que entre 
as dimensões da realidade observada e da literatura da área, podem existir tanto convergências, 
quanto divergências que, quando identificadas, a partir das circulações intra ou intercoletiva, 
contribuem para extensão ou transformação do Estilo de Pensamento.  

O professor formador também pode, ao longo de todo o estágio propor que cada aluno tenha 
uma wiki ou portfólio, onde deverá registrar e socializar suas observações, reflexões, angústias, 
limitações e motivações, constituindo uma espécie de diário de bordo. Concomitantemente, pode 
selecionar e sugerir leituras de pesquisas relacionadas com os temas de investigação dos alunos e 
trabalhar a escrita dos alunos a partir de resenhas destas pesquisas, além da produção de relatos que 
confrontam as leituras com a prática observado durante o estágio e do relatório final do estágio.  

É necessário que o professor formador conheça e induza a percepção e enfretamento de 
algumas complicações ao longo de todo o estágio. Talvez o mesmo perceba, ao longo do debate, a 
existência de complicações que nem ele havia previsto, podendo ao longo do processo de formação 
também ampliar ou transformar seu estilo de pensamento. Pensando sobre esta questão, na 
complicação enquanto consciência de um problema que ainda não foi resolvido e/ou “associadas a 
limitações do estilo de pensamento para enfrentar determinado problema” Gonçalves, Marques e 
Delizoicov (2007), apontamos algumas complicações que poderão ser incluídas durante as 
disciplinas, seja na etapa de observação, colaboração ou regência: manejo com as TDIC, atualização 
e flexibilização do currículo, bem como inclusão da física moderna  e contemporânea, 
contextualização, abordagem de temas relacionados ao cotidiano do aluno, problematização, 
inclusão de alunos com necessidades especiais e processo diferenciados de avaliação . Pesquisas 
futuras pretendem analisar com mais detalhes estas complicações e de que formam podem ser 
melhor introduzidas e enfrentadas no processo de formação docente.  

Acreditamos que na modalidade a distância ou cursos híbridos (presenciais, mas que fazem 
uso intenso das TDIC) esta sequência é favorecida, uma vez que o tempo para o debate pode ser 
ampliado, sem depender apenas dos encontros presenciais, a socialização é facilitada pelas 
ferramentas que permitem o registro das observações e reflexões, a interação é ampliada e 
encorajada pelas diversas possibilidades. Nessa perspectiva de acordo com Moran et al (2001), as 
tecnologias da informação e comunicação podem contribuir com pelo menos sete procedimentos 
que estes autores chamam  de princípios: encorajar contato, encorajar cooperação entre estudantes, 
encorajar aprendizagem colaborativa, dar retorno e respostas imediatas, enfatizar tempo para as 
tarefas, comunicar altas expectativas, respeitar talentos e modo de aprender diferentes. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Focamos no curso de licenciatura em Física na modalidade a distância da UFSC pelo 

interesse nessa modalidade e pela proximidade e atuação neste curso. No entanto, acreditamos que 
as ideias aqui abordadas podem ser exploradas em qualquer outro  curso de formação de professores 
na modalidade a distância ou presencial.  

Contribuir para que o futuro educador de Física se perceba enquanto integrante de um 
coletivo de pensamento e perceba a existência de outros coletivos e a existência de diferentes estilos 
de pensamento ao longo da história é importantíssimo para encorajar mudanças e renovações na 
prática docente, bem como instrumentalizar o olhar para perceber e lidar com as complicações, ou 
seja, utilizando as ideias de Freire, provocar uma re-adimiração da prática no sentido de perceber e 
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enfrentar as situações limites com vistas no inédito viável. Talvez a participação de um Estilo de 
pensamento estreite tanto o olhar que o futuro educador não perceba as complicações e com isso 
não sinta a necessidade de mudança, mas as circulações intercoletiva e intracoletiva, que podem ser 
mediada pelo professor formador, com a intencionalidade de uma mudança, que tenha claro os 
objetivos da formação, que é mais experiente, que já tenham passado por diferentes situações, que 
conhece a história e pense constantemente em estratégias para instrumentalizar os educadores em 
formação no sentido de perceber que a educação tem uma história, com demandas e que talvez o 
modelo objetivo/planejada já deu certo em algum momento da história, mas que hoje, com as 
mudanças não dá mais conta, tem um grande potencial em ampliar este olhar.  

Acreditamos que a ampliação e transformação dos Estilos de Pensamentos pode ser 
potencializada com proposição de uma maior articulação entre os saberes docentes já em disciplinas 
anteriores ao estágio e que na EaD esta dinâmica é favorecida pelas TDIC. Além disso, a interação 
com outras experiências durante o estágio, entre diferentes coletivos de pensamento pode 
possibilitar uma releitura da prática, a percepção de exceções ou complicações e a instauração, 
extensão ou transformação de estilos de pensamentos. Pesquisas futuras pretendem analisar com 
mais detalhes quais complicações, de que forma e com quais atividades devem ser evidenciadas ao 
longo da formação docente em Física e quais tecnologias podem potencializar este processo com 
vistas a formação desejada.      
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Resumo 
 

O artigo relata como foi a participação do projeto vencedor em um concurso nacional da TV Escola 
para exploração didática de documentários do canal. Para elaborar o projeto os proponentes 
pretenderam privilegiar atividades interdisciplinares, porém não utilizaram nenhuma teoria 
específica para tanto. Neste trabalho, fazemos uma descrição de como foi o planejamento e 
execução do projeto e analisamos a metodologia utilizando o conceito de interdisciplinaridade 
proposto por Fourez. 
 
Palavras-chave: Teoria da aprendizagem significativa; interdisciplinar; documentário; televisão. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A TV Escola é um canal público ligado ao Ministério da Educação destinado principalmente 
a professores e educadores brasileiros, mas também a alunos ou outros interessados em uma 
programação ligada à educação. A sua distribuição é feita por meio de sinal aberto captado por 
antena parabólica ou ainda pelo serviço de televisão por assinatura. O canal não é um mecanismo de 
divulgação de políticas públicas, ele é uma política pública no sentido de subsidiar o professor, 
nunca de substituí-lo. Não é objetivo do canal ‘dar aula’, mas sim de ser uma ferramenta 
pedagógica ao professor no sentido de prestar o papel de formação continuada ou de ser utilizada 
como prática de ensino (Brasil, 2012a). 
 A linha editorial da TV Escola é a mesma das disciplinas ensinadas na escola. Todo este 
conhecimento é detalhado e organizado de acordo com as diretrizes curriculares da educação 
brasileira. Além disso, todos os assuntos relacionados com a escola são abordados no canal, tais 
como: ensino e aprendizagem, didática, pedagogia, realidade da educação brasileira e mundial, 
melhores práticas da educação. A TV deseja falar de educação, pautá-la e discuti-la (Brasil, 2012b). 
 Para atender parte dos objetivos da TV Escola o programa ‘Sala de Professor’ é produzido 
desde 1999 (ainda com o nome de ‘Como fazer?’). Nele, o ponto de partida é um documentário da 
TV Escola. A partir dele, dois educadores elaboram estratégias didáticas para que professores 
possam desenvolver projetos que mudem sua prática em sala de aula. Além do programa, uma ficha 
de atividade é produzida para servir de subsídio ao professor que deseje desenvolver as estratégias 
exibidas no programa, podendo reproduzir tais atividades ou mesmo adaptá-la à sua realidade 
escolar (Brasil, 2012c).  
 Para a temporada de 2013, que foi produzida e gravada no segundo semestre de 2012, a TV 
Escola realizou o concurso ‘Minha ideia dá um sala’. O concurso foi realizado em duas etapas: na 
primeira, uma proposta de trabalho foi elaborada a partir de um documentário da TV Escola com a 
elaboração de uma ficha de atividades. Eram cinco opções de documentários: (i) A história do 
número 1, (ii) Tesla: o mestre dos raios, (iii) Terra, suor e trabalho – frutas e legumes, (iv) Além do 
café, petróleo e diamante e (v) Morte e vida Severina. Os critérios de avaliação foram que as 
propostas enviadas deveriam contar com: correção gramatical; adequação ao nível de ensino; 
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valorização do trabalho colaborativo e troca de experiências além da avaliação processual. Foram 
dados pontos de bonificação para projetos que apontaram para desdobramentos interdisciplinares e 
eram fundamentalmente inovadores. A melhor proposta foi selecionada por uma comissão formada 
pela Equipe Pedagógica da TV Escola e do programa Sala de Professor (Brasil, 2012d). 
 Este artigo relata como foi elaborada e desenvolvida a proposta vencedora do concurso, 
fundamentada na Teoria da Aprendizagem Significativa, e que foi gravada como o programa de 
abertura da temporada de 2013.  Os proponentes do projeto tinham a expectativa de atingir a 
interdisciplinaridade, porém não se basearam em nenhuma fundamentação teórica para tanto. O 
conceito de interdisciplinaridade utilizado pelos proponentes foi o descrito no PCNEM em sua parte 
I – Bases Legais (p.21) “a interdisciplinaridade deve ser compreendida a partir de uma abordagem 
relacional, em que se propõe que, por meio da prática escolar, sejam estabelecidas interconexões e 
passagens entre os conhecimentos através de relações de complementaridade, convergência ou 
divergência” (Brasil, 2013). Apesar de sugerir o conceito de interdisciplinaridade, o PCNEM não 
indica qualquer metodologia para alcançá-la, até porque este não é o seu papel.  

 Uma possível abordagem do conceito de interdisciplinaridade é a desenvolvida por Gerárd 
Fourez, inclusive com a proposta de uma metodologia para alcançá-la batizada por ele de Ilha 
Interdisciplinar de Racionalidade (Fourez, 1997). Os autores do projeto analisado neste trabalho 
desconheciam a proposta de Fourez, e tentaram alcançar a interdisciplinaridade de maneira 
empírica. A análise que será feita é se, mesmo sem uma fundamentação teórica, o projeto conseguiu 
indícios de ter avançado na interdisciplinaridade de acordo com o conceito proposto por Fourez. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

De acordo com Ausubel, a aprendizagem significativa ocorre quando uma nova informação 
se relaciona de alguma maneira (não literal e não arbitrária) com as informações preexistentes na 
estrutura cognitiva de quem aprende, ocorrendo uma interação entre elas. A informação já existente 
na estrutura cognitiva do indivíduo serve de ancoradouro para a nova informação. A aprendizagem 
significativa vai ocorrer quando a nova informação se ancorar na preexistente e existir uma 
interação entre as duas informações (Moreira, 1999). 
 Ausubel explicita as condições necessárias para que haja aprendizagem significativa. A 
primeira é que o material a ser aprendido tem que estar relacionado com o que já existe na estrutura 
cognitiva do sujeito. Se isto ocorrer ele chama este material de potencialmente significativo, que 
deve ser suficientemente não arbitrário e não aleatório. A segunda condição para que a 
aprendizagem significativa ocorra é que o sujeito manifeste uma predisposição em aprender. Com 
esta condição podemos perceber que se o estudante tiver a intenção de memorizar o que lhe é 
ensinado, nenhum material potencialmente significativo vai fazer com que a aprendizagem 
significativa ocorra. Porém o contrário também é verdadeiro: mesmo se o sujeito tiver a intenção de 
aprender significativamente o que lhe é ensinado, isto não será possível se o material não for 
potencialmente significativo (Moreira, 2006). 
 Ausubel conjectura princípios aplicáveis na apresentação e na organização sequencial de um 
campo de conhecimento, independente de sua área. Estes princípios são chamados por ele de: 
diferenciação progressiva, reconciliação integradora, organização sequencial e consolidação.  
 A diferenciação progressiva é o princípio que sugere que as ideias mais gerais devem ser 
apresentados primeiro, e só depois que estas são de conhecimento do sujeito é que as mais 
específicas são apresentadas. As especificidades da ideia geral são progressivamente diferenciadas 
em seus pormenores.  
 Ausubel introduz o princípio da reconciliação integradora como o que ele chama de 
antítese da prática usual de separar os materiais instrucionais em tópicos ou seções independentes. 
A programação de conteúdo deve explorar explicitamente relações entre proposições e conceitos de 
forma que as diferenças e similaridades importantes fiquem claras, além de reconciliar 
inconsistências. Para que a reconciliação integradora seja atingida, deve-se organizar o conteúdo 
“descendo e subindo” na estrutura hierárquica do campo conceitual à medida que cada nova 
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informação é apresentada (Masini e Moreira, 2008).  Ele sugere que a organização sequencial 
disponibilize ideias-âncoras e que se tire partido das suas dependências sequenciais naturais. 
Ausubel insiste na consolidação das proposições que estão se apresentando antes que novos 
materiais sejam introduzidos, de forma a assegurar a aprendizagem sequencial organizada (Moreira, 
1999). 
 A principal sugestão de Ausubel para manipular a estrutura cognitiva do sujeito facilitando a 
existência de condições para que ocorra a aprendizagem significativa é a estratégia chamada por ele 
de organizador prévio. Esta estratégia pode ser constituída por materiais introdutórios apresentados 
antes do material instrucional em si, em um nível alto de generalização e abstração que serve de 
ponte entre o conhecimento prévio do sujeito e o campo conceitual que se pretende que ele aprenda 
significativamente. Organizadores prévios podem ser vistos como pontes cognitivas. Eles podem 
fornecer ideias norteadoras no campo conceitual a ser introduzido. Podem servir de ponto de apoio 
inicial quando o sujeito não possui os conceitos necessários para que a aprendizagem significativa 
ocorra. Sua principal função é a de mostrar ao sujeito a relação entre o conhecimento que ele já tem 
e os novos que irão se apresentar em seguida. Cabe salientar que organizadores prévios não 
precisam ser necessariamente textos. Podem ser, por exemplo, filmes, discussões, frases e 
dramatizações. É difícil determinar se um material ou atividade pode ser classificado como 
organizador prévio, pois isso dependerá de diversos fatores tais como: natureza do material de 
aprendizagem, nível de desenvolvimento cognitivo do aprendiz e seu grau de familiaridade prévio 
com a tarefa de aprendizagem. É necessário diferenciar os organizadores prévios dos pseudo-
organizadores prévios. Os primeiros são destinados a facilitar a aprendizagem significativa de 
tópicos específicos, já os segundos são usados para facilitar a aprendizagem de vários tópicos 
(Moreira, 2008). 
 
METODOLOGIA DO PROJETO VENCEDOR 
 

Para participar do concurso dois professores do Instituto Federal de Ciência de Tecnologia 
de Santa Catarina (IFSC), campus Araranguá, optaram pelo documentário ‘Tesla: o mestre dos 
raios’. Este documentário mostra a vida e o trabalho de Nikola Tesla durante os séculos XIX e XX. 
Para elaborar o projeto os professores decidiram escrever uma proposta pautada por 
questionamentos sobre geração de energia elétrica. O projeto previu a participação dos alunos do 
primeiro ano do Ensino Técnico Integrado em Vestuário. A turma se subdividiu em quatro grupos, 
cada um representando um dos quatro países fictícios: Teslaquistão do Sul, Teslaquistão do Norte, 
Teslaquistão do Leste e Teslaquistão do Oeste. 
 Os grupos precisavam tomar uma decisão importante: em que tipo de matriz de geração de 
energia elétrica seu governo deve investir levando em consideração as potencialidades energéticas 
do país, questões de viabilidade econômica e seu impacto ambiental e social.  

Cada grupo era formado pelo presidente, relator e membros. Ao presidente cabia delegar as 
tarefas, ao relator preparar um relatório de até duas páginas no qual justificaria a escolha da matriz 
energética feita pelo grupo.  
 Foram utilizados os dados da base física (natural) e econômica de quatro estados brasileiros, 
cuja escolha ficou a critério dos professores. Os estados utilizados como base foram: Rio Grande do 
Sul (Teslaquistão do Sul), Minas Gerais (Teslaquistão do Leste), Mato Grosso (Teslaquistão do 
Oeste) e Ceará (Teslaquistão do Norte). A escolha desses estados pelos professores foi proposital, 
pois o Rio Grande do Sul possui uma grande reserva de carvão mineral, Minas Gerais possui bom 
potencial para várias fontes de energia, Mato Grosso possui um pequeno potencial em praticamente 
todas as fontes e o Ceará apresenta potencial eólico e solar muito grandes. Apenas os alunos de cada 
grupo tinham conhecimento dos estados que forneciam os dados para o seu país específico. O 
produto final do projeto foi a simulação de uma assembleia entre países fictícios para analisar os 
recursos naturais e econômicos disponíveis em cada país fictício que serviram de base para a 
definição da matriz energética. 
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A seguir destacamos os procedimentos que ocorreram durante a realização do projeto. 
Apesar de elencados em seções, não significa que sua realização ocorreu de forma linear e em 
etapas isoladas. Ao contrário, os procedimentos coexistiram e foram revisitados conforme 
demandava a necessidade da discussão. 
 
Organizador Prévio: exibição do documentário ‘Tesla o mestre dos raios’ 
 Como é fundamental que os alunos percebam que os seus conhecimentos prévios estão 
relacionados com os novos que serão discutidos, fez-se necessária uma ponte cognitiva entre estes 
dois tipos de conhecimentos. Ausubel sugere que se manipule a estrutura cognitiva com este 
objetivo de relacionar os conhecimentos com a estratégia chamada por ele de organizador prévio, 
que se constitui em um material introdutório com alto grau de abrangência. 
 Uma das maneiras de fazer isto é justamente com a exibição de documentários. No projeto a 
motivação foi justamente o documentário 'Tesla: o mestre dos raios'. Portanto, sua exibição foi 
utilizada como um organizador prévio. 
 Os conhecimentos prévios levantados no documentário dizem respeito a importância da 
energia elétrica em nossa sociedade. Outras questões levantadas são sobre a geração de energia 
elétrica: como ocorre esta geração e quais as vantagens e desvantagens de cada forma de geração.   
 
As aulas experimentais e teóricas: organização sequencial e diferenciação progressiva 
 As duas condições que Ausubel preconiza para que a aprendizagem significativa ocorra são: 
a predisposição em aprender e que o material seja potencialmente significativo. Para satisfazer a 
primeira condição, uma alternativa  adotada no projeto foi a de envolver os alunos na construção de 
experimentos contra intuitivos. A opção se justifica, também, por este tipo de experimento causar 
um desequilíbrio na estrutura cognitiva, de tal forma que possa contribuir para a predisposição em 
aprender. 
 Além disto, tais experimentos foram retomados durante as aulas teóricas como ideias-
âncoras da aula expositiva. Tal opção se justifica para tentar satisfazer o princípio da organização 
sequencial de Ausubel. No entanto, cabe ressaltar que a abordagem teórica dos experimentos em 
nenhum momento tentou construir a teoria a partir de experimentos que teriam que ser, desta forma, 
observados de maneira neutra pelos alunos. As aulas teóricas tentaram, inclusive, fazer o resgate 
histórico para reconstruir o contexto de como as teorias orientaram a construção dos experimentos. 
Esta alternativa se justifica no intento de tornar o material instrucional potencialmente significativo, 
a segunda condição preconizada por Ausubel para que a Aprendizagem Significativa ocorra. 
 Os experimentos simples, que os próprios alunos puderam executar no laboratório de física 
foram: construção de um motor elétrico, indução eletromagnética, construção de uma máquina 
térmica com materiais simples e construção de uma mini-hidrelétrica. Durante a realização dos 
experimentos, os professores e monitores faziam questionamento aos alunos, sem, no entanto, 
fornecer explicações. Utilizando os experimentos como ideias-âncoras a exposição dos conceitos 
envolvidos para a explicação da geração e distribuição de energia elétrica foi realizada. Para tanto 
foi utilizado o princípio da diferenciação progressiva de Ausubel, ou seja, começar com os 
conceitos mais gerais e só então ir explicando os mais específicos (Moreira, 2006). Alunos do curso 
de Licenciatura em Ciências da Natureza do próprio IFSC, campus Araranguá, participaram destas 
atividades o que permitiu que cada grupo de alunos tivesse um monitor durante a realização dos 
experimentos. 
 A primeira questão abordada foi a unificação da eletricidade com o magnetismo, no 
experimento clássico de Oersted de 1820. O experimento permite a discussão de como a partir de 
eletricidade (corrente elétrica) pode-se gerar magnetismo (campo magnético capaz de girar um 
ímã). Em seguida outra abordagem mostrou que o contrário também é verdadeiro: induz-se uma 
corrente elétrica a partir de um campo magnético (Lei de Indução de Faraday). O próximo ponto  
abordado foi como a indução eletromagnética possibilita gerar energia elétrica nas usinas 
hidrelétricas, termelétricas, termonucleares e eólicas. Para encerrar os conteúdos de Física foi 
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tratada a questão da energia solar: uso de placas solares para aquecer água ou para gerar 
eletricidade.  

As aulas de Geografia estavam ligadas aos conteúdos discutidos nas aulas de Física. 
Ocorreu uma discussão do impacto sobre o planeta de cada um dos tipos de geração de energia e a 
viabilidade de cada uma delas. A primeira questão abordada foi a discussão sobre o aquecimento 
global: foram tratados temas como efeito estufa, combustíveis fósseis e recursos renováveis. Em 
seguida o professor discutiu as vantagens e desvantagens de cada uma das maneiras de gerar 
energia elétrica discutidas na aula de Física. Ademais, os professores de Física e Geografia 
ministraram suas aulas juntos, inclusive compartilhando os mesmos recursos audiovisuais.  
 
As saídas de campo: a reconciliação integrativa 
 Durante a discussão nas aulas, os professores comentaram que existem áreas carboníferas 
degradadas na região de Araranguá, além de existir uma barragem de rio – que não gera energia, 
mas foi construído para normalizar o abastecimento de água. Os alunos mostraram-se interessados 
em visitar estas regiões. Foram então planejadas visitas em áreas degradadas pela extração do 
carvão na cidade de Criciúma (SC) e também uma visita à barragem do Rio São Bento em Nova 
Veneza (SC). Durante tais visitas os professores tiveram a oportunidade de rediscutir conceitos 
abordados nas aulas, assim puderam 'subir e descer' na hierarquia conceitual. Esta ação se justifica 
de acordo com o princípio da reconciliação integrativa de Ausubel. Neste momento, o projeto 
agregou a participação de mais um docente do IFSC, Araranguá. O professor de Química orientou 
as atividade de recolhimento de material, medições (do pH da água do rio, por exemplo) e discussão 
dos conceitos abordados em aula que estavam envolvidos nas atividades. 
 
Discussões entre os membros das equipes: consolidação 

No trabalho de pesquisa dos grupos para definição do potencial energético de cada país 
fictício, uma fonte de dados foi de suma importância: o atlas nacional da energia elétrica produzido 
pela ANEEL que traz informações sobre a potencialidade de geração de energia elétrica de todo o 
país, possui mapas, gráficos e outras informações relevantes sobre as potencialidades das fontes de 
energia.  

Os alunos também tiveram que pesquisar características físicas de seus ‘países’, além da 
situação econômica, política e social. O trabalho de pesquisa não se limitou a questões técnicas, os 
alunos tinham que levar em consideração outros aspectos. 

Na construção do relatório, os membros de cada grupo tiveram que considerar não só a 
viabilidade ambiental, mas tiveram que levar em consideração todas as variáveis de seus países. Por 
exemplo: os grupos tiveram que discutir se era aconselhável depender da importação de gás natural 
de um país vizinho e se isto poderia colocar em risco a segurança ‘nacional’, mesmo que 
economicamente fosse a opção mais adequada. 

Após todos estes debates, os alunos entregaram aos professores uma primeira versão de seus 
relatórios. Esta etapa se alinhava ao princípio da consolidação, pois primeiro os alunos tentavam 
discutir bem os conceitos envolvidos no relatório antes de avançar mais em conceitos mais 
específicos. Os professores faziam considerações sobre os relatórios e sugeriam modificações.  
 
A assembleia  

Este recurso usou uma espécie de julgamento, pois de acordo com Guerra et al (2002), esta 
atividade mostra-se pertinente para fazer com que adolescentes dediquem tempo a leitura e a 
reflexão sobre o assunto que pretendem debater. A assembleia propriamente dita foi formada por 
convidados de fora da turma: outros professores, alunos de outras turmas e até mesmo pais de 
alunos.  

Durante a realização da assembleia os grupos entregaram uma cópia de seu relatório para 
cada membro e fizeram a defesa oral da matriz energética a ser utilizada em seu país. Utilizaram 
como base dados atuais de consumo de energia elétrica do estado escolhido (país fictício) e quais 
fontes de energia deveriam ser utilizadas para suprir essa demanda.  
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Por exemplo: o grupo do Teslaquistão do Sul (Rio Grande do Sul) sugeriu que 60% da 
energia será produzida em hidrelétricas, 30% em parques eólicos e o restante em termoelétricas 
movidas a carvão mineral. O grupo justificou sua opção em virtude das grandes reservas desse 
mineral, que também serviria para situações de emergência em caso de problemas na geração de 
energia com outras fontes. Todos os relatórios foram publicados na internet em blog e  redes 
sociais. 

Após as manifestações, uma votação foi realizada. Os membros da assembleia levantavam a 
mão quanto a opção de aprovar ou não o relatório e a escolha do grupo. Os membros da assembleia 
fizeram uma votação individual. O resultado foi divulgado a todos os alunos membros das 
comissões e da assembleia. Também foi revelado aos membros da assembleia, pois os alunos já 
sabiam. 
 
Do processo de avaliação 

A avaliação da atividade como um todo, desde a exibição do documentário até a realização 
da assembleia não foi realizada por provas escritas. Um dos instrumentos de avaliação foi o 
relatório entregue previamente aos membros participantes da assembleia. Neste documento, a 
comissão manifestou seus argumentos em adotar determinada matriz energética.  

O desempenho dos alunos durante as arguições e debates foi outra fonte rica para analisar 
como esses receberam e transformaram os conhecimentos discutidos em sala de aula e como 
buscaram novas fontes de informações para desempenhar suas tarefas nas comissões. 

No entanto, os professores de Física e Geografia ressaltaram que o resultado da votação da 
assembleia teve caráter simbólico, ou seja, não teve influência na avaliação dos alunos.  

A equipe da TV Escola gravou inicialmente as saídas de campo, em seguida a realização das 
experiências no laboratório de física e as algumas aulas teóricas. Por último, a assembleia entre os 
países fictícios.  
 
ANÁLISE DO PROJETO 
 

Quando os professores proponentes do projeto o construíram, eles desconheciam qualquer 
fundamentação teórica que guiasse o projeto no seu objetivo de alcançar a interdisciplinaridade, 
baseando-se apenas na definição dos PCNEM. No entanto, o conceito de interdisciplinaridade foi 
abordado e o tema foi desenvolvido por Gerárd Fourez (1997), e é a partir deste ponto de vista que a 
análise será feita aqui. O objetivo é obter indícios se houver ou não avanços na interdisciplinaridade 
pelo projeto vencedor do concurso, mesmo que ele tenha sido feito de maneira empírica pelos seus 
proponentes.  
 
Disciplinaridade no ensino de ciências 
 Hoje, as ciências se ensinam por disciplinas. Esta é uma política escolar de boa parte dos 
países ocidentais. As disciplinas científicas têm servido de base para definições de algumas 
carreiras científicas e tecnológicas, e esta situação tem sido questionada nas últimas décadas. 
 As primeiras tentativas de aproximação interdisciplinar ocorreram na França e Bélgica 
durante a década de 1970. Estas tentativas não foram bem sucedidas na opinião de muitos 
educadores. O insucesso da tentativa interdisciplinar pode ser atribuída pela dificuldade inerente 
desta aproximação, a formação de professores que não os preparam para este tipo de abordagem e 
ainda que este tipo de tentativa utilizava a ideologia da espontaneidade dos alunos, que por sua vez, 
não acompanha sempre o rigor necessário para alcançar resultados tangíveis.   
 O contexto e a finalidade do ensino de ciências devem levar em consideração que os alunos 
têm diferentes futuros pela frente, e apenas uma pequena parte será profissional das áreas de ciência 
e tecnologia – a estes últimos o ensino disciplinar se constitui uma excelente preparação para a 
universidade. No entanto, para a maioria dos alunos, o ensino disciplinar terá a maioria de seus 
conteúdos esquecidos, só podendo sobreviver as atitudes e competências adquiridas ao se abordar 
questões científicas e tecnológicas.  
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 Em uma pesquisa ao longo de vários anos com licenciandos em ciências, estes enxergavam 
que o conhecimento de suas disciplinas científicas eram poucos utilizáveis no concreto (Fourez, 
1997). Logo uma questão pode ser colocada: se nem os professores enxergar utilidade prática nos 
conteúdos disciplinares, o que esperar dos alunos da Educação Básica?  
 Os jovens têm pouca oportunidade de utilizar o conhecimento do ensino disciplinar porque a 
educação geral se constitui com quase total ausência da discussão das tecnologias envolvidas. Isto 
ocorre devido a um fenômeno social, onde a ciência pura é considerada mais nobre que as 
tecnologias – que são consideradas subalternadas (manuais). 
 A estruturação dos saberes científicos em disciplinas é o resultado de uma evolução 
histórica, humana, portanto. As disciplinas científicas podem ser consideradas como conjuntos 
organizados de modelos teóricos. Elas se baseiam quase sempre em conceitos endurecidos, 
normalmente esquecendo-se de como foram construídos os conceitos de base destes modelos 
teóricos. 
 Ensinar uma disciplina científica é permitir que alguém domine uma parte de um conjunto 
teórico desenvolvido por uma comunidade ao longo da história da disciplina, dando acesso a um 
corpo de domínio e de sua comunicação. Porém, as disciplinas científicas não são o único lugar 
onde isto acontece. Os modelos dos médicos, arquitetos e engenheiros não estão ligados a uma 
única disciplina. O saber-fazer teórico é diferente do saber-fazer prático que pode ser reduzido a 
receitas. 
 Os modelos teóricos construídos na vida concreta não seguem necessariamente as linhas 
disciplinares, as disciplinas são raramente aplicadas fora do contexto controlado dos laboratórios. 
Os modelos do cotidiano que nos permitem discutir com racionalidade o que fazemos, quase nunca 
são disciplinares, sendo necessários criar novas formas de modelos teóricos.  
 Quando os cientistas trabalham, seja em pesquisa básica ou aplicada, buscam reunir 
conhecimentos relativos ao assunto em questão em diferentes direções. Eles constroem novos 
modelos teóricos ou estendem outros pré-existentes. Fourez usa o termo de ‘Ilha de Racionalidade’ 
para designar aquilo que os pesquisadores constroem.  
 No trabalho científico não se aborda todo o universo de informações com o mesmo enforque 
(deixando alguns pontos como verdadeiras caixas-pretas). Alguns epistemólogos enxergam a 
Ciência como constituída de pequenos bolsões de ordem dentro de um universo caótico. 
 Esta abordagem utilizando as caixas-pretas permite não multiplicar pré-requisitos antes de 
uma pesquisa. Porém, admite que o pensamento teórico não tenha a mesma consistência fora do 
contexto construído. Pode-se considerar as disciplinas como contrapontos de racionalidade 
organizada ao longo de da nossa história. No ensino, quando se localiza um problema, que nunca se 
constitui em uma abordagem disciplinar única, se coloca uma ilha de racionalidade a partir dos 
continentes de racionalidade que são as disciplinas.  
 
Interdisciplinaridade como alternativa 
 A alternativa ao ensino disciplinar é permitir que os alunos tenham a capacidade de construir 
ilhas de racionalidade frente a questões concretas ou a partir de temas ou noções. Podemos então 
definir dois objetivos nesta proposta: o primeiro ligados as chamadas ilhas de racionalidade do tipo 
1, que procura ensinar a capacidade de construir as ilhas frente a questões concretas, e o segundo 
ligado a chamadas ilhas de racionalidade do tipo 2, que promove o ensino e procura meios para que 
a aprendizagem de certo número de ilhas de racionalidade ao redor de certos temas ocorra (Fourez, 
1997). 
 O primeiro objetivo da construção das ilhas de racionalidade (tipo1) é a capacidade de reunir 
elementos provenientes de várias fontes, como diferentes disciplinas para a construção de modelos 
teóricos significativos e eficazes na vida cotidiana. A aprendizagem então não ocorre mais por meio 
de exercícios, mas sim pela realização de projetos com finalidade didática. 
 O segundo objetivo, ligados as ilhas de racionalidade do tipo 2, deve compreender tanto a 
aprendizagem de questões da vida cotidiana como as grandes tradições de nossa cultura. Deve focar 
nos conhecimentos estabilizados em nossa cultura. Trata-se aqui de ensinar uma ilha de 
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racionalidade ao redor de um tema. Ao contrário do primeiro objetivo, trata-se aqui de ensinar uma 
tradição – este tipo de abordagem é essencialmente receptiva.  
 As duas direções – uma criativa outra receptiva – são necessárias para a formação científica. 
Na tentativa de construir modelos teóricos os alunos precisam usar corretamente as caixas-pretas. 
Utilizar algumas noções sem analisar seus fundamentos interiores. A interdisciplinaridade não se 
reduz a um tratamento superficial de um todo. 
 É importante ressaltar que a educação básica impõe uma iniciação a interdisciplinaridade. O 
problema não está nas disciplinas, mas no seu ensino. Os conceitos científicos não são ensinados 
para resolução de problemas, mas por eles mesmos. Quando fazem referência a algum problema 
não é para poder criar modelo para resolvê-los, mas para eles ajudar a compreensão dos conceitos e 
modelos científicos. 
 
Estratégias para promover a interdisciplinaridade 
 Todo o tema que foi desenvolvido sobre interdisciplinaridade permite vislumbrar duas 
maneiras de tentar sua promoção: por projetos ou por conteúdo. Os projetos são indicados para 
aprender a capacidade de criação e do saber-fazer teórico. Não é, necessariamente, o melhor meio 
para aprender as noções e conceitos. Em certos casos é possível articular uma aproximação entre 
aprendizagem por projeto e o ensino de noções úteis para o projeto. Para tanto devemos considerar 
certas estratégias: 

1) Deve-se realizar experiências piloto visando mobilizar os alunos ao redor de um projeto 
que aborde questões práticas; 

2) Deverão elaborar materiais didáticos, pois qualquer modificação no ensino deverá contar 
com recursos pedagógicos e há uma falta de materiais que abordem a pedagogia de 
projetos  ou o ensino interdisciplinar; 

3) Deverá ser feito um esforço na formação inicial e continuada para que os professores 
entendam os limites das disciplinas e se familiarizem com a pedagogia de projetos e com 
o conteúdo interdisciplinar. Os professores deverão ser capazes de articular, inclusive, as 
ciências exatas com as humanas; 

4) Ao lado dos cursos de ciência disciplinares – que no atual estágio deverão ser mantidos – 
as instituições de ensino deveriam possibilitar o ensino de ilhas de racionalidade 
interdisciplinares ao redor de noções ou de uma questão a ser resolvida. 

 
 Um modelo de trabalho proposto por Fourez orienta os professores a terem uma 
representação operacional das práticas interdisciplinares. Toda a aproximação interdisciplinar 
adquire sentido em relação a um projeto, com o objetivo de uma representação teórica adequada a 
uma situação específica e em função de um projeto determinado. 
 Para o desenvolvimento do projeto se apelará aos conhecimentos de várias disciplinas, com 
o objetivo de obter uma representação da situação e esclarecer a direção a se tomar. Trata-se de um 
modelo teórico que permite informar-se acerca e ainda refletir a respeito. Esta representação, 
Fourez chama de Ilha Interdisciplinar de Racionalidade. 
 A aproximação interdisciplinar pode ser em equipe ou individual. O que irá proporcionar a 
interdisciplinaridade é o projeto e as decisões concomitantes. Para finalizar a aproximação e criar 
uma Ilha de Racionalidade é necessário considerar o contexto, o projeto subjacente e os 
destinatários da produção teórica criada. 
 O trabalho interdisciplinar tem que ter um fim. Esta finalidade pode ser utilitária, mas 
também o é teórica, a medida que se representa conceitualmente a situação (a ilha de racionalidade). 
 Fourez propõe etapas para estabelecer uma ilha de racionalidade. Trata-se de uma medida 
que o autor sugere adaptar a cada situação. As etapas propostas não são obrigatórias. Embora sejam 
apresentadas de forma linear, não são rígidas. Elas apenas direcionam um esquema de trabalho para 
que este não tome proporções de modo que não seja possível finalizá-lo. São as etapas: 1- Elaborar 
um Clichê da situação estudada; 2 – Elaborar o panorama espontâneo; 3 – Consulta aos 
especialistas e às especialidades; 4 – Indo à prática; 5 – Abertura aprofundada de caixas pretas para 
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buscar princípios disciplinares; 6 – Esquematizando a situação pensada; 7 – Abrir algumas caixas 
pretas sem a ajuda de especialistas; 8 – Elaborando uma síntese da “Ilha de Racionalidade”: O 
produto final. 
 Nas ilhas de racionalidade, a construção de modelos é fundamental, seja para compreender 
as situações, tecnologias e noções que rodeiam o indivíduo, seja para atuar frente a elas. A questão 
é, frente a um projeto, inventar uma modelização adequada suficientemente simples – porém 
utilizando conhecimento de diversas disciplinas e também dos saberes cotidiano. Não se trata de 
descobrir uma teoria ou modelo, mas fazer uma teorização adequada frente a um projeto. 
 Uma ilha de racionalidade é uma representação teórica apropriada a um contexto e a um 
projeto que se tenha em perspectiva. Refere-se a um contexto e projeto particulares frente o qual se 
deseja construir uma representação. 
 Algumas propostas de como construir ilhas de racionalidade podem ser encontradas na 
literatura. Entre elas de Nehringetal et al (2002) que chamam a atenção que o projeto e contexto 
devem ser claramente definidos por meio de uma questão a ser expressa ou mesmo uma descrição 
de uma situação. Os autores relatam a construção de uma ilha de racionalidade sob a questão 
“Como tomar banho saudável para o corpo e para o bolso?”. A dinâmica foi aplicada com uma 
turma de oitava série do ensino fundamental. Outra proposta é feita por Pinheiro e Pinho Alves 
(2005) onde descrevem a construção de uma ilha de racionalidade em uma turma de segundo ano do 
Ensino Médio, na qual os autores envolveram questões de Termodinâmica escolhendo a questão: 
como devemos proceder para manter uma residência de um pavimento, de 60 m2, situada na região 
sul do Brasil, a uma temperatura ambiente de 20ºC? Ao analisar o desenvolvimento da atividade, os 
autores observaram que foram realizadas várias alterações, em relação às etapas e procedimentos 
sugeridos por Fourez. Isto ocorreu devido a atividade necessitar se tornar adequada ao espaço 
formal da sala de aula. 
 
O projeto vencedor e a interdisciplinaridade 
 A abordagem dos autores do projeto na tentativa de promover a interdisciplinaridade foi 
empírica. Os autores desconheciam a época da elaboração do projeto a proposta interdisciplinar de 
Fourez. É interessante analisar agora se, mesmo tendo elaborado e executado o projeto 
empiricamente, ocorreu a promoção de uma aproximação interdisciplinar, tal qual propõe Fourez.   
 A proposta do projeto foi uma questão concreta e presente no cotidiano dos alunos e que 
tem implicações para todo o planeta: a geração de energia elétrica e seus impactos ambientais. Um 
dos objetivos do projeto foi que os alunos, reunidos em grupos, consultassem diversas fontes de 
pesquisa para poderem tomar uma decisão sobre a melhor maneira de uma região específica gerar 
energia elétrica e ainda justificar a opção do grupo. O segundo objetivo é que os alunos 
conseguissem evoluir conceitualmente em temas de Física e Geografia por meio de aulas teóricas, 
principalmente, que ajudariam os alunos a escreverem seus relatórios e tomarem suas decisões. 
Então o projeto, tanto tentou promover a criatividade e autonomia dos estudantes como também 
tentou ensinar conhecimentos presentes em nossa cultura. 
 O projeto tentou articular as duas vias de promoção interdisciplinar proposta por Fourez: por 
projetos e por conteúdo. Analisando as estratégias propostas para um projeto deste tipo, percebe-se 
que a proposta implantada contemplou todas: (i) foi um projeto piloto, (ii) produziu material 
didático, (iii) promoveu a formação inicial e continuada com a participação dos alunos do curso de 
graduação em licenciatura em Ciências da Natureza da própria instituição e (iv) possibilitou o 
ensino interdisciplinares concomitante ao ensino disciplinar. 
 O projeto tinha um fim, um objetivo: construir um modelo teórico que justificasse uma 
escolhe que os próprios alunos deveriam fazer de que matriz energética eles iriam aconselhar para 
uma região específica. Para tomar esta decisão, os alunos não se basearam em uma decisão 
puramente técnica, tiveram que considerar vários aspectos (sociais, econômicos, ambientais, etc), 
logo tiveram que consultar diversas disciplinas como Física, Geografia, Química, Biologia, História 
entre outras. A medida que os alunos representando conceitualmente a situação posta, eles se 
aproximavam da construção do que Fourez chamou de ‘Ilha Interdisciplinar de Racionalidade’.  
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 Quando se analisa as etapas da construção de uma ilha de racionalidade propostas por 
Fourez, percebe-se que os professores não procuraram construir a ilha de racionalidade de acordo 
com esta proposta.  Conforme mostra o Quadro 01.  
 
Quadro 01 – Aproximações entre os procedimentos metodológicos do projeto e uma Ilha 
Interdisciplinar de Racionalidade (IIR)	  	  
Etapa da IIR    Etapa do projeto 
Fazer um clichê da técnica 
estudada 

Como se trata  de levantar as representações, corretas ou não, 
da equipe por meio de questionamento, percebe-se que esta 
etapa se cumpriu parcialmente quando da realização das 
experiências e o questionamento do seu comportamento aos 
alunos. 

O panorama espontâneo A própria equipe deve levantar questões que vão além de etapa 
clichê. Esta etapa não foi cumprida na execução do projeto. 

Consulta a especialistas Nesta etapa algumas caixas-pretas seriam abertas consultando 
especialistas como engenheiros e meteorologistas. Também se 
percebe que os únicos especialistas que os alunos consultaram 
foram os seus professores, cumprindo apenas parcialmente esta 
etapa. 

 
 
Indo a prática 

A visita à barragem do Rio São Bento, às áreas degradadas 
pela utilização do carvão mineral e a busca de informações 
junto à ANEEL sobre distribuição e consumo de energia, 
fizeram com que o aluno saísse de um contexto meramente 
teórico, e fosse conectado a um contexto prático, real.  

 
Abertura aprofundada de caixas 
pretas para buscar princípios 
disciplinares 

Os princípios disciplinares aparecem nas aulas de Física e 
Geografia, bem como nos experimentos realizados no 
laboratório. Foi justamente nesta fase que ocorreu a aberturas 
de algumas caixas-pretas via investigação disciplinar. 

 
 
Esquematização global da 
tecnologia 
 

A partir das discussões realizadas em cada grupo, dos debates 
conjuntos, pesquisas, saídas de campo, aulas e atividades 
experimentas surge a necessidade da produção de um relatório, 
produzido por cada um dos países, para gerar uma 
representação teórica da situação vivenciada.  

 
Abrir algumas caixas-pretas sem a 
ajuda de especialistas 
 

Após essa a produção do relatório, culmina a experiência da 
assembleia entre os países. Nesse processo observa-se a 
autonomia da equipe, a tomada significativa de decisões, a 
defesa dos resultados. Sob outra ótica: os alunos deram um 
desfecho para o problema, com base nos conhecimentos 
científicos estudados e nas fontes pesquisadas. 

 
 
Síntese da ilha de racionalidade 
produzida 
 

Embora a metodologia aponte a assembleia como o produto 
final do projeto, há outros elementos que devem ser 
considerados. O primeiro, o blog, que surge como fruto da 
produção dos próprios alunos envolvidos no projeto. O 
segundo produto, resultado geral do processo, é o programa 
produzido pela equipe da TV Escola, que servirá como fonte 
de inspiração para outros professores que desejam modificar 
sua prática. 

 
A partir do quadro 1 pode ser levantada a seguinte questão: frente a essas aproximações, o 

projeto pode ser identificado como uma ilha interdisciplinar de racionalidade do tipo 1? Apesar das 
semelhanças com algumas das etapas e o fato de Fourez afirmar que essas etapas não são rígidas, 
podendo ser até mesmo suprimidas, há aspectos do projeto que o fazem divergir da ideia de uma 
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Ilha Interdisciplinar de Racionalidade do tipo 1. O principal deles diz respeito ao panorama de 
espontaneidade: apesar da autonomia de cada grupo de alunos para busca de uma solução energética 
para seu país fictício, os professores possibilitaram de antemão os recursos necessários para a 
pesquisa. Dessa forma, não foram os alunos que determinaram as caixas pretas nem a listas de 
especialistas e especialidades pertinentes. Logo, o projeto não pode ser caracterizado como uma 
Ilha Interdisciplinar de Racionalidade do tipo 1. 
 Entretanto, algumas mudanças iniciais frente à condução do projeto poderiam tê-lo tornado 
uma IIR do tipo 1.  Essas mudanças dizem respeito à liberdade dos alunos na definição dos 
caminhos a seguir e de quais questões seria importante levantar para solucionar o problema da 
definição da matriz energética. Isso possivelmente modificaria as caixas pretas que delinearam o 
andamento do projeto e surgiriam consultas a especialistas tais como engenheiros elétricos, 
ambientais, dentre outros profissionais. Além disso, poderiam ter ocorrido sugestões de diferentes 
visitas para as saídas de campo além das que foram sugeridas pelos professores coordenadores do 
projeto. 
 Outra questão pode se levantada: o projeto ensinou ilhas de racionalidade do tipo 2? A 
análise indica que sim. Pois foram feitos recortes, tantos nos conceitos de Física como Geografia, 
utilizando-se de caixas-pretas. Os conceitos a serem abordados foram escolhidos de acordo com o 
objetivo de dar suporte para que os alunos pudessem tomar suas decisões. Não procurou tratar do 
todo de maneira superficial, mas desenvolveu-se nas aulas experimentais e teóricas a especificidade 
de alguns temas que indicam constituir uma ilha de racionalidade do tipo 2.    
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Quando Fourez (2003) discute a crise no ensino de ciências ele aponta para diferentes 
controvérsias quanto aos seus métodos e sua finalidade. Uma delas diz respeito à relação entre 
quantidade de conteúdo e qualidade na formação, entre tentar fazer com que os alunos conheçam 
bastantes resultados científicos frente a outra posição que ressalta que se deve ver a fundo alguns 
conteúdos. O projeto descrito buscou alinhar-se à segunda  corrente:  concentrar-se em menos 
conteúdos e trabalhá-los com mais profundidade.  
 Outra controvérsia apontada por Fourez é entre a alfabetização científica e as proezas 
científicas. Esta polarização se dá quanto à finalidade do ensino de ciências. Uma visa a formação, 
inserção e a capacidade criativa do cidadão na sociedade e a outra a formação de especialistas para 
carreiras nas áreas de ciências e tecnologia. Os que visam formar especialistas falam em Física, 
Química e Biologia, já que querem formar cidadãos que falam de ambiente, poluição e tecnologia, 
como no exemplo do projeto apresentado. São duas orientações diferentes.  No entanto, reconhece-
se que a linha de formar futuros profissionais para as carreiras científicas e de tecnologia também 
tem sua relevância, pois como Fourez destaca, estas duas perspectivas são complementares.  
 Outra dicotomia é uma visa uma alfabetização científica e tecnológica individual e a outra, a 
coletiva. A tradição visa educar o indivíduo. A escola espera fazer de cada aluno um cidadão. Mas 
nunca se afronta a realidade de maneira inteiramente solitária, mas também em grupo, na maneira 
como as pessoas se articulam e se completam. O sujeito da alfabetização científica não é mais um 
indivíduo isolado, mas o grupo. Em uma perspectiva de sociedade, a alternativa da formação 
coletiva é mais significativa que a tradição escolar da individual, por isto foi adotada no projeto 
discutido.  

Mesmo que construído empiricamente em relação a proposta de interdisciplinaridade, a 
análise indica que o projeto alcançou alguns méritos, como vencer o concurso e se aproximar da 
interdisciplinaridade de Fourez. Se desde o início ele fosse fundamentado, algumas pequenas 
modificações poderiam ajudar ainda mais. Sem desmerecer o desenvolvimento e aplicação do 
projeto ele poderia ter alcançado tanto a construção de ilha do tipo 1 como do tipo 2. 

O fato que, se os autores desconhecerem o trabalho de Fourez quando planejaram suas 
atividades, pequenas modificações poderiam ter ajudado a abordagem interdisciplinar, o que reforça 
que o conhecimento teórico antes de planejar atividade de ensino é fundamental. Uma abordagem 
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empírica pode até ser bem sucedida, mas mesmo assim o sucesso de uma proposta específica não 
implicará que outras abordagens também o sejam. Ao contrário, se uma proposta bem sucedida for 
fundamentada e os autores tiverem consciência disto, este sucesso poderá ser replicado a outras 
abordagens com mais sustentação.  
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Resumo 

 
O que é relatado neste trabalho é o uso do software tracker com duas aplicações na área da Física 
envolvendo aplicação matemática. Partiu-se do fato dá dificuldade de assimilação que os alunos 
enfrentam com os conteúdos matemáticos, assim com dois experimentos de Física faremos a 
mediação entre as áreas. Realizou-se um experimento na área da Cinemática envolvendo cálculo de 
velocidade e sua análise e um experimento de lançamento de projétil, onde faz-se as análise 
matemáticas do experimento assimilando com os modelos físicos disponíveis para esta análise. 
 
Palavras-chave: experimentação; cinemática; lançamento de projétil; simulações; estória. 
 
INTRODUÇÃO 
 
 Na atualidade muito se busca a inovação e é com este estímulo que partimos para uma 
técnica diferenciada de observar a Matemática que nos transparece ser bastante complicada. 
  

um dos dilemas da educação é encontrar métodos que possibilitem o 
desenvolvimento de práticas na sala de aula que possibilitem a 
aprendizagem, estimulando os alunos e proporcionando a elevação do 
rendimento escolar. Nesse contexto, os educadores têm o desafio de 
desenvolver habilidades que permitam o acesso e o controle das tecnologias 
e seus efeitos, para tornar sua atividade docente dinâmica e significativa 
facilitando o processo de ensino-aprendizagem (Santos & Scheid, 2012). 
 

Defendemos muito a metodologia experimental como forma de aquisição de conhecimento a 
qual faço das palavras de Barbosa, 2008, p.30) para defender: "A experimentação pode contribuir 
para aproximar o ensino de Ciências das características do trabalho científico, além descontribuir 
também para a aquisição de conhecimento e para o desenvolvimento mental dos alunos". 

As TICs, que o recurso que faremos uso em nossa abordagem, quando adequadamente 
exploradas e orientadas pelos professores, segundo Marques (2009, p. 30) “constituem uma parceria 
forte nos esforços em atualizar as práticas de ensino em ciências centradas nas atividades dos 
alunos, conduzindo a operacionalização de experiências que proporcionem um maior 
desenvolvimento cognitivo.” 

 
“leis Físicas são frequentemente representadas por equações matemáticas ou 
fórmulas, que expressam relações entre as grandezas físicas relevantes em 
cada fenômeno. E aqui reside a origem da reputação da Física como 
disciplina difícil: as fórmulas são resultados de uma linha de pensamento, não 
um ponto de partida. Não há como utilizar uma fórmula cujo significado não 
se conhece: você deveria priorizar o conhecimento e o raciocínio. (Fuke, 
Kazuhito,  2010, p.22). 
 

 Com base na citação acima é que realizamos a nossa atividade, queremos mostrar que os 
cálculos tem uma fundamentação e esta precisa ser de conhecimento de quem estuda a área. 
                                                
1 Apoio: Curso de Graduação em Física- Licenciatura. 
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METODOLOGIA  
 
 Ao surgir a ideia de usar uma programa computacional para análise de vídeos eis que nos 
vem a mente fazer um vídeo, criar uma história e dentro desta história inserir o programa 
computacional, a fim de mostrar sua utilidade. 

 Inicialmente tratemos de escolher o assunto do vídeo, pensemos em um fato que foi 
presenciado na rua semana passada, foi um acidente de trânsito. No dia do acidente, frente a 
discussões sobre quem era o culpado pensamos, que pena que esta cena não foi filmada seria tão 
fácil de resolver. Ali estava o tema do trabalho. 

Para o trabalho era necessário possuir um vídeo. Produzimos o vídeo em uma rodovia que 
cruza nas proximidades de nossa cidade. O que fizemos foi simplesmente filmar um caminhão que 
estava cruzando a rodovia.  Alguns cuidados foram tomados para que a imagem não ficasse tremida 
e também para que o trajeto percorrido ficasse bem na horizontal da imagem, para facilitar a 
análise. Outro detalhe necessário na construção do vídeo é que na imagem apareça algum objeto 
que seja possível de ser medido. No caso colocamos a beira da rodovia uma barra de cano branco 
com a exata medida de um metro, este será utilizado pelo programa como base de seus cálculos.  

Tendo o vídeo, o próximo passo foi criar a história que envolvesse a análise deste vídeo. No 
vídeo não aparece nenhum acidente de trânsito, que é o assunto escolhido, mas nada nos impede de 
criar um, e foi o procedido. A estória se deu início da seguinte forma: Um grave acidente ocorreu na 
Linha Tapejara interior do município de Cerro Claro, Estado do Rio Grande do Sul. Um veículo F-
1000, placa ILP-1234, conduzido por Ademir Del Kuesto cortou a preferência de um caminhão, 
Ford Cargo, que se deslocava pela RS- 392, no sentido Oeste- Leste. O trecho é uma reta com 
ampla visão. Comentários feitos pela Brigada Militar do município que neste trecho nunca havia 
acorrido um acidente. Policiais relatam a tamanha imprudência do motorista da F-1000 que 
atravessou a rodovia sem olhar para os lados, para detectar o trânsito de outros veículos. 

Em depoimento o senhor Ademir Del Kuesto declara que o caminhão trafegava em 
excessiva velocidade no trecho, sendo este o motivo de não telo visto e vindo a colidir. O motorista 
do caminhão, que não quis ser identificado, contesta a versão dita por Ademir, classificando como 
um ato de calúnia. No momento não tinha nenhuma testemunha, para que possa relatar o caso. 

O caso procedia para o mesmo caminho do acidente que presenciei, iria ser arquivado por 
falta de provas. Mas o motorista do caminhão insatisfeito com o rumo que a situação levou decidiu 
contratar um grupo de peritos para analisar o caso. O grupo de peritos contratados vem do 
município de Cruz Santa- RS. Os integrantes são Cláudio kaim, mestre em Análise de Fenômenos 
Físicos, Cristiano Buttel, especialista em Análise de Acidentes de Trânsito e Damien Frankutz 
especialista em Computação Gráfica. 

Os peritos se dirigiram até o local do acidente, realizaram uma simulação do ocorrido, mas 
nenhum argumento concreto foi adquirido, poucas conclusões obteve-se. O grupo de peritos 
recorreu a Brigada Militar do município, onde obteve imagens do sistema de segurança que estava 
instalado na esquina, próxima do local do acontecimento. 

Neste momento entra em cena o vídeo produzido. O vídeo que os peritos irão analisar é 
aquele que produzimos a beira da rodovia. Na análise dos peritos não foi detectado o momento em 
que ocorre o acidente, mas os peritos foram ao local do acidente e averiguaram que o foco da 
câmera detecta até 7m antes do acidente. 

A análise minuciosa do vídeo foi realizada pelo especialista em computação gráfica Damien 
Frankutz. Damien lançou o vídeo em um software para análise de Fenômenos Físicos, denominado 
de Tracker. 

Damien contou com a ajuda de Cristiano Buttel, para lhe fornecer um dado importante para 
a análise, a medida de um traço branco presente na linha de acostamento. A medida fornecida é de 
um metro, esta medida corresponde ao cano que colocamos na hora da filmagem. Através dessa 
medida Damien poderá através do software obter outras medidas para sua análise do caso. 
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O software que está sendo utilizado na análise do vídeo, o Tracker, é um programa que 
possibilita através de qualquer vídeo que tenha um referencial de medida, a extração da medida de 
qualquer outro objeto que apareça na imagem. Inclusive pode-se obter grandezas como velocidade, 
aceleração, intensidade, posição, ângulos e demais componentes. 

A técnica que o programa utiliza é de marcar o centro de massa a cada quadro registrado 
pela câmera, ou seja, deve-se deixar o vídeo rodar a cada quadro ele para é necessário que se 
marque onde está ocorrendo o movimento. Com esses pontos o programa lhe apresenta em forma 
de tabelas e gráficos os dados obtidos. 

No vídeo produzido temos uma medida que será usada como base, está é definida para o 
programa como fita calibradora. Com essa fita, pode obter outras medidas, como por exemplo, 
medidas do caminhão, distância entre eixos, altura, comprimento, assim como a medida do trajeto 
que o caminhão é filmado. 

O sistema faz um preciso rastreamento do ponto em que o caminhão estava a cada quadro da 
câmera. No caso pode-se obter quantos quadros por segundo a filmadora registra. 

Para análise é traçado um plano cartesiano no trajeto que o caminhão percorre, para ver se a 
velocidade é variável no eixo y, caso seja é necessário ajustes para não comprometer outros dados. 

Pode- se obter uma planilha que apresenta o tempo exato que o caminhão percorre o trajeto 
da imagem. Com os dados do tempo e da distância obtêm- se a velocidade. Mais importante que 
obter a velocidade média é obter a velocidade em cada quadro e isto é possível. Assim podemos 
obter a velocidade que o caminhão entra na imagem e a velocidade que o caminhão sai da imagem. 

No caso de nossa análise os dados obtidos são: a distância que decorre a imagem é de 10,74 
metros, o tempo que o caminhão percorre esta distância é de 0,56 segundos, assim obtemos uma 
velocidade de 19,18 metros/ segundo, ou 64,04 quilômetros / hora. 

Em gráfico obtemos que o caminhão entra na imagem com uma velocidade de 20,5 metros/ 
segundo, ou 73,8 quilômetros/ hora, no fim do vídeo a velocidade está em 16,5 metros/ segundo, ou  
59,4 quilômetros/ hora. 

O mestre em Análise de Fenômenos Físicos, Cláudio Kaim, observa uma variável na 
aceleração presente no gráfico, uma aceleração bastante oscilante, pesquisando descobriu que o 
caminhão é dotado de um motor a diesel, estes motores são de combustão por pressão e seus ciclos 
são bastante longos, o que explica o fato é que quando o motorista não está com o pé no acelerador, 
o fluxo é um pouco desordenado e ocorrem picos e quedas entre os ciclos afetando a aceleração. 

Ao final de nossa estória buscamos uma conclusão para o inquérito. Retomando os fatos: 
Ademir Del kuesto, o motorista que corta a preferencial não se responsabiliza pelos danos, pois 
afirma que o motorista do caminhão trafegava em velocidade excessiva. O motorista do caminhão 
não quis arcar com o prejuízo causado no caminhão 

A legislação limitava em 80 Km/ h a velocidade no local, a análise mostra que o caminhão 
trafegava a 69,04 km/ h, sendo assim está dentro do limite previsto. Conclui-se também que o 
motorista do caminhão tentou evitar o acidente, pois a aceleração no trecho é negativa. 
 O processo deixou de ser arquivado e foi para julgamento. O senhor Ademir Del Kuesto foi 
considerado culpado pelo caso e terá de ressarcir o motorista do caminhão com todos os gastos, 
além de gastos com inquérito. 

 Depois de ter utilizado o software para realizar uma análise criminal dentro de uma estória 
em quadrinho percebemos que este programa poderia nos proporcionar muito mais. A posterior  
atividade que nos desafiamos a fazer foi usar o programa para mediar a área da Matemática, que é 
muitas vezes mal encarada pelos alunos, com a Física aplicada. A Matemática trabalha muito com 
conteúdos isolados, o que são de difícil entendimento para os alunos, ou porque não conseguem 
assimilar com nada, ou por simplesmente não acreditam que o conteúdo seja mesmo útil para algo, 
então não se motivam a entendê-lo. Pensando nesta dificuldade é que partimos para algo mais 
concreto para mostrar a aplicação do que a Matemática trabalha. 

Então escolhemos um experimento de Física para ser analisados com o software tracker. 
Como sabemos o tracker nos fornece gráficos e pontos dos movimentos através de um vídeo, assim 
estes dados podem ser utilizados por profissionais da Matemática para ensinar Matemática. 



V Encontro Estadual de Ensino de Física - RS,  Porto Alegre, 2013 

 146 

O experimento que escolhemos foi o lançamento de um projétil, muito conhecido na área da 
Física. Podemos construir o nosso próprio plano lançador de projétil. Com um plano inclinado, que 
nos permite a medida angular com o horizonte, instalamos um balão para com este arremessarmos o 
projétil. Os materiais necessários: dois pedaços de madeira de (25x10x2 cm), uma dobradiça média, 
seis parafusos, um transferidor, um pedaço de cano 20 (10 cm), um balão médio, um projétil, pode 
ser uma bolinha de borracha. Junta- se os dois pedaços de madeira e a dobradiça, com os parafusos 
formando um plano inclinado. Na base do plano fixe o transferidor para que possa ser medido a 
inclinação de lançamento. Na parte superior do plano instale o lançador, este é feito colocando o 
bocal do balão no cano. Tendo lançador montado o projétil é colocado dentro do cano empurrado 
até o fim, então o balão é puxado a energia elástica do balão fornece uma velocidade ao projétil que 
é arremessado. 

 Uma filmadora é usada para fazer o registro de seu percurso. O vídeo produzido foi lançado 
no Tracker e com o programa foi possível registrar os pontos em que o projétil se encontrava a cada 
instante. O programa fornece gráficos da trajetória e tabela com os pontos instantâneos. Com o 
gráfico podemos observar o comportamento da função e com a tabela podemos encontrar a função 
já que os pontos instantâneos quando lançados em um plano representam as coordenadas. Através 
do gráfico podemos observar que tipo de função rege o movimento do projétil, sabendo qual o tipo 
de função e os pontos podemos encontrar então a equação. 

A trajetória de um projétil se comporta como uma parábola, uma função de segundo grau. 
Fisicamente podemos descrever a trajetória de um projétil como um objeto lançado com uma 
velocidade inicial atuando contra a força gravitacional, assim a energia cinética é perdida em forma 
de energia potencial gravitacional, no ponto que a energia cinética termina, este ponto é o vértice da 
parábola, então a energia gravitacional começa a agir e o objeto começa a cair então a energia 
potencial gera energia cinética, movimento, velocidade. A trajetória de subida é a mesma que a de 
descida se desprezarmos a perca de velocidade por resistência do ar. A velocidade inicial é máxima 
e vai diminuindo até ser zero este é o vértice da parábola. Após o vértice a trajetória é a mesma só 
que em sentido contrário, como representado na figura a seguir.  

 
Figura 01 – Trajetória de um projétil. 
Fonte: http://educar.sc.usp.br/fisica/proj.html 

  
Ao lançarmos o vídeo no Tracker, recortamos somente a parte do vídeo do início ao termino 

da trajetória, então inserimos um plano cartesiano que é disponibilizado pelo programa, colocamos 
o ponto inicial do movimento na origem do plano. É preciso informar ao programa em que ponto se 
encontra o objeto a cada quadro do vídeo, assim marcamos o ponto de massa. A figura 2 mostra a 
trajetória que o projétil realizou, no plano cartesiano. Para que a escala fornecida pelo programa 
seja verídica precisamos informar uma medida de referência ao programa, no nosso caso sabemos a 
medida entre as partes do plano inclinado, então informamos como o valor da fita de calibração. 

 



V Encontro Estadual de Ensino de Física - RS,  Porto Alegre, 2013 

 147 

 
Figura 02 – Análise inicial. 

Fonte: Arquivo Pessoal, Dugato, 2013. 
 
Como os dados foram lançados no plano cartesiano, o programa nos disponibiliza as 

coordenadas de cada ponto de massa que registramos. A tabela fornecida pelo programa  é a Tabela 
1. 
 
Tabela 01 – Pontos do gráfico. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal, Dugato, 2013. 

 
A tabela 1 nos fornece a posição em cada eixo conforme o tempo decorrido. Tendo o 

conjunto de coordenadas, a par ordenado, podemos encontrar a equação do movimento. Pela 
trajetória que visualizamos na Figura 1 percebemos que no eixo x os pontos têm uma trajetória 
linear e que no eixo y os pontos tem uma trajetória em forma de parábola, assim teremos uma 
função de segundo grau para descrever o movimento do projétil. 
 

 
Gráfico 01 – Descrição da trajetória no eixo y. 

Fonte: Arquivo pessoal. Dugato, 2013. 
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Gráfico 02 – Descrição da trajetória no eixo x. 

Fonte: Arquivo Pessoal. Dugato, 2013. 
 
A velocidade inicial do projétil é fornecida pelo programa ele faz uma medida entre os dois 

primeiros pontos de massa que informamos. Como ele sabe o tempo que decorre devido ao registro 
da câmera e a distância percorrida, com base em um parâmetro que informamos, ele faz o relação e 
informa a velocidade. Temos 1,2 x 102 cm/s ou 1,2 m/s na direção do eixo y e 2,8 m/s na direção do 
eixo x, assim para encontrarmos a velocidade real basta fazer o produto vetorial destas duas 
velocidades. O valores que encontramos é de 3 m/s. Este é o valor que utilizaremos como 
velocidade de lançamento, ou velocidade inicial. 

Durante a trajetória percebemos que o projétil sofre alteração de sua velocidade, pelos 
conhecimentos de Física sabemos que a variação de velocidade só pode ocorrer se estiver alguma 
força atuando sobre o corpo. No lançamento do projétil temos uma força inicial que propicia o 
impulso do corpo, mas esta só atua quando estiver em contato com o corpo. Quando um corpo é 
lançado temos apenas a força gravitacional atuando sobre ele e efeitos menos devido a resistência 
do ar. 

Quando lançamos um projétil tem alguns dados que nos interessa saber, como a altura 
máxima, a distância que ele irá cair, o tempo que ele demorará para cair, a sua trajetória. Esses são 
algumas curiosidades, sabemos que a Física nos fornece equações simplificadas para obter esses 
dados, mas em nosso trabalho abordaremos técnicas um pouco diferentes para encontrar esses 
dados. Usaremos técnicas matemáticas cotidianas que possa não ser de seu conhecimento esta 
ampla aplicação. Usaremos as equações comumente da Física relacionando com as expressões 
matemáticas. 

No experimento que desenvolvemos foi realisado a medida do ângulo de lançamento, este 
foi feito só para comprovações, pois o próprio tracker pode nos fornecer esta medida. Pelas técnicas 
da Física tendo o ângulo de lançamento e a velocidade inicial, podemos obter o que queremos, a 
altura máxima, tempo e a distância que o objeto cairá. 
 A expressão Física para encontrar a altura é: H = (V0

2 sen2 ) /2g. Onde H é altura, V0 é a 
Velocidade inicial, g é a gravidade. O fato de só utilizarmos a componente seno do ângulo é de que 
a altura é medida no eixo y. 
 A expressão para encontrar o tempo que o projétil demora a atingir a altura máxima é: t = 
(V0 sen )/g . Onde v0 é a velocidade inicial, e  é o ângulo em que o projétil é lançado. Usamos o 
seno desse ângulo, pois é na direção do eixo y que analisamos, já que queremos a altura e a 
componente da velocidade nesse eixo é o seno. O valor que usamos é os 3 m/s que obtivemos 
através dos dados fornecidos pelo tracker. Poderia ser desconsiderado o seno do ângulo se 
usássemos somente a velocidade no eixo y. A gravidade (g), por que é a força que limita a 
trajetória, e também a impede de ser linear. 
 Por relações pré- definidas podemos encontrar a distância que o corpo estará da base de 
lançamento. A equação que nos permite relacionar é: A = (V0

2sen 2 )/g. Onde A é o alcance, ou 
distância e os demais já foram designados anteriormente. 
 Estas são as maneiras mais comuns que podemos usar para encontrar os dados. Como 
estamos interessados em relacionar a Matemática a algo mais prático, vamos através dos 
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conhecimentos matemáticos obter os mesmos resultado que obtivemos pelo método já conhecido. 
Com a ajuda do programa obtemos os pontos de cada instante, as coordenas, com essas 
relacionaremos uma função que rege o movimento.  
 Para usar os conhecimentos matemáticos temos de transformar a trajetória em uma função. 
Como já foi possível visualizar a função que devemos encontrar é uma função de segundo grau, 
uma parábola. Sabemos que o movimento inicia-se do zero, assim uma das raízes da função 
quadrática tem de ser zero. Sendo as raízes os pontos que a função corta o eixo do x, podemos saber 
a que distância o objeto caiu da base através do tracker, está é a outra raiz da função. As funções 
quadráticas tem matriz do tipo: ax2+bx+c, sabendo que o c é zero já que o ponto de corte no eixo y 
não existe, que a é negativo já que a cavidade da parábola é para baixo, que uma raiz é zero, assim, 
o x deve ser multiplicado pela outra, chegamos a expressão para a trajetória do projétil: -x² + 88x.  

Pela equação encontrada podemos saber a distância que o projétil parou da base. A distância 
é os 88 cm, ou 0,88 m, que é uma das raízes da equação. A raiz da equação é o ponto que a função 
corta o eixo x, no caso de uma função quadrática temos duas, a outra é zero já que o movimento 
começa na origem. O dado da distância já foi informado antes mesmos de saber a função, mas isso 
porque usamos um método mais prático para encontrar a função já que sabíamos uma de suas 
raízes.  

A altura máxima que o projétil alcança é o vértice da função, então como a altura é medida 
no eixo y, ela é a coordenada y do vértice. Note que no vértice da parábola, o movimento ocorre 
somente na direção do eixo x. O vértice de uma parábola é onde ela atinge o seu valor máximo, ou 
seu valor mínimo, no nosso experimento é valor máximo já que a parábola é côncava para baixo 
devido a atuação da gravidade ser contrária ao plano. Para encontrarmos o vértice de uma parábola 
usamos a expressão: X = -b/2a. Onde obteremos a componente x do vértice. Esta expressão surge 
do fato de a coordenada x do vértice ser sempre na metade das duas raízes, ou seja, a coordenada x 
do vértice é a média das duas raízes. Encontrando a coordenada x lançamos na equação e 
encontramos o componente y. Podemos concluir que a distância que o projétil atinge sua altura 
máxima é na metade das duas raízes, no nosso caso 44 unidade da base.  

A altura máxima que o projétil alcança é a componente y do vértice, esta pode ser 
encontrada pela expressão: b2- 4ac/4a, no nosso experimento encontraríamos o valor de 19,8 e este 
é o valor máximo que o projétil no eixo y. O vértice da função é (44;19,8). Seriam possíveis mais 
abordagem dos conteúdos que trabalhamos e dependendo da ocasião o professor pode aprofunda-
las.  

 
CONCLUSÃO 

 
Para analisar fisicamente a questão de lançamento de projétil é necessário o entendimento 

dos conceitos envolvidos, o que é significante analisar, o que pode ser desconsiderado. No caso do 
lançamento do projétil temos a resistência do ar que consideramos desprezível, mas não que ela 
seja, fazemos isto para minimizar os cálculos. Caso fossemos considerar efeitos de resistência do ar 
precisaríamos levar muitos outros critérios na ponta do lápis e nos envolveríamos e complexos 
cálculos de diferencial e integral. Sendo assim utilizaremos em nossa análise efeitos de resistência 
zero. 

O que mais queríamos e acreditamos que conseguimos é mostrar que usando algumas 
alternativas disponíveis podemos unir áreas que apresentam-se afastadas, assim contribuindo para 
uma melhora significativa no compressão  dos alunos. E já que trabalhamos com experimentação 
podemos afirmar que o que é aplicado desperta mais interesse dos alunos, assim como é um 
conhecimento que podemos dizer que já faz parte do aluno já que ele sabe como usa-lo. 

É preciso abandonar a ideia de que as coisas são porque são, sabemos que tudo que 
estudamos é para alguma utilidade, assim apostamos na metodologia de mostrar aos alunos no que 
eles utilizaram o que estão aprendendo. 
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Resumo 

  
As afinações abertas em instrumentos musicais envolvem alterações nas frequências de algumas 
cordas, com uma consequente modificação em suas tensões. De quanto se deve alterar o diâmetro 
de uma corda de um instrumento musical, de modo que, ao ser afinada acima ou abaixo da 
frequência prevista originalmente, sua tensão permaneça o mais próxima possível da tensão original 
da afinação padrão? A resposta a esta questão apresenta interesse para os professores de física, dado 
que envolve os principais conceitos de mecânica ondulatória. São apresentados os princípios 
básicos da física ondulatória aplicada às cordas, e por meio deles e dos dados fornecidos pelos 
fabricantes; conclusões a respeito do diâmetro que as cordas deveriam ter são então estabelecidas. 
Também é proposta a construção de dois dispositivos para a medida da tensão de cordas, naqueles 
casos em que tais dados não são fornecidos pelos fabricantes; um dos dispositivos é mais elaborado, 
enquanto que o outro é bastante simplificado. Tanto os dados fornecidos pelos fabricantes quanto os 
retirados dos dispositivos propostos podem propiciar um enriquecimento das aulas de física 
ondulatória. 
 
Palavras-chave: mecânica ondulatória, afinação de instrumentos, afinação aberta, tensão em 
cordas. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O problema discutido neste trabalho refere-se à variação da tensão na corda de um 
instrumento quando esta é afinada numa nota (frequência) diferente daquela prevista originalmente 
pelo fabricante. Isso ocorre, por exemplo, quando um instrumento de cordas – violão, viola, guitarra 
– é ajustado em afinação aberta1; algumas cordas, que correspondem (na afinação aberta) a notas 

                                                
1 Afinação aberta é um tipo de afinação alternativa à convencional, cujo padrão de notas das cordas 
soltas é modificado para produzir diferentes sonoridades e modos de execução. Esse procedimento é 
conhecido como scordatura e vem sido utilizado com regularidade na música desde o sec. XVI, 
atribuído a alaudistas franceses dessa época 
(http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/10557/000598714.pdf?sequence=1). 
Compositores posteriores como Biber, Vivaldi e J. S. Bach usaram essa técnica em diversos 
instrumentos e padrões de afinação. Dentre os diferentes tipos de scordatura, a afinação aberta é um 
dos mais usados. Nela, as frequências das cordas soltas correspondem a notas cujo intervalo forma 
um tipo específico de acorde, geralmente uma tríade maior, menor e em casos menos usuais acordes 
de outros tipos. As afinações abertas para guitarra e violão mais conhecidas são a E (mi) aberto, G 
(sol) aberto e D (ré) aberto, em que as notas formam os acordes mi maior, sol maior, e ré maior, 
respectivamente. As afinações abertas do tipo maior são bastante usadas, também, para técnicas de 
slide, pois permitem a execução de todas as notas da escala maior de uma determinada tonalidade 
usando apenas três posições do braço do instrumento. Diversos músicos renomados são conhecidos 
por usar afinações abertas, entre eles Keith Richards dos Rolling Stones e David Gilmour do Pink 
Floyd. Há outros tipos de afinação alternativa, cada um com uma finalidade específica. Uma delas, 
a afinação dropped, consiste em baixar a frequência da corda mais grave, por exemplo, passando do 
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mais graves, ficam menos tensionadas, caso seja usado um encordoamento fabricado originalmente 
para ser usado na afinação convencional. Sabe-se que cordas de maior calibre (diâmetro) soam com 
frequências naturais de vibração mais baixas (são mais graves); cordas mais tensionadas 
(“esticadas”) soam com frequências naturais mais altas.    

Como regra, as tensões das seis cordas de um violão ou guitarra não são muito diferentes 
umas das outras2; se fossem, teriam, numa certa medida, sonoridades diferentes, e o instrumento 
como um todo soaria “desequilibrado”. Além disso, tensões muito diferentes tornariam a execução, 
digamos, menos confortável para o músico, já que algumas cordas ofereceriam menor resistência ao 
serem pressionadas contra os trastes, e outras, mais. Então, no caso de uma afinação aberta, essa 
tensão menor alteraria a sonoridade de algumas cordas em relação a outras, e assim influiria na 
“tocabilidade” do instrumento.  

Aperfeiçoando um pouco mais a pergunta: quais deveriam ser as características destas 
cordas, em termos de calibre, de modo a tornar as tensões em todas as cordas o mais possível 
parecidas com aquelas do encordoamento original, projetado para uma afinação convencional? Um 
primeiro nível de resposta é trivial: bastaria, por exemplo, substituir as cordas que são afinadas em 
tons mais baixos por outras, de maior calibre, visto que essas exigem uma maior tensão para soar 
com a mesma frequência de uma corda equivalente, mas de menor calibre. Mas, qual deveria ser 
este calibre?  

A afinação convencional das cordas de um violão ou guitarra, das notas mais agudas às mais 
graves é a seguinte: E (mi), B (si), G (sol), D (ré), A (lá) e E (mi); a estas notas correspondem 
frequências de vibração específicas. Um exemplo de afinação menos convencional, mas mesmo 
assim bastante comum é o da afinação aberta em G maior. Neste caso, as notas das cordas soltas do 
instrumento são D, B, G, D, G, D, também do agudo para o grave. As notas D (agudo), G e D 
(grave) correspondem, respectivamente, às notas E, A, E da afinação original rebaixadas de um 
tom3. Tocando (em afinação aberta) todas estas cordas soltas, ouve-se um acorde de sol maior. Se 
as cordas utilizadas forem as de um encordoamento convencional, as cordas correspondentes às 
notas D (agudo), G (grave) e D (grave) ficarão menos tensionadas (mais “frouxas”), o que pode, 
como argumentado acima, comprometer em certa medida a sonoridade e a “tocabilidade” do 

                                                                                                                                                            
E (mi) para o D (ré), afinação típica em gêneros musicais mais “pesados” 
(http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_guitar_tunings#Dropped). Outras afinações utilizam padrões 
ainda mais diferenciados para produzir sons que remetem a outros instrumentos, como a sitar, por 
exemplo. Muitas culturas afinam seus instrumentos de cordas de modo particular e variado. O caso 
da viola caipira, instrumento típico da música folclórica brasileira, possui diversos padrões, muitas 
vezes, com nomes próprios regionais como “cebolão”, “rio acima” e “cana verde” (ver 
http://www.casadosvioleiros.com/A%20Viola/afinacoesdaviola.htm.).  A possibilidade de afinações 
alternativas é muito ampla e propícia às mais diversas formas de experimentação. 
2 Um conhecido fabricante de cordas fornece os seguintes valores da carga à qual uma corda é 
submetida, em kg, para um encordoamento de guitarra, do agudo para o grave: 7,35 (E); 6,98 (B); 
7,35 (G); 8,34 (D); 8,84 (A); 7,94 (E). No caso de encordoamento para violões acústicos, a 
diferença de carga entre a 1ª corda, a mais aguda, e a 6ª, mais grave pode chegar próximo a 50% de 
diferença: 7,35 kg para E (agudo) e 10,52 kg para E (grave). Este fato não invalida o problema 
avaliado aqui: a compensação da diminuição da tensão devida à afinação mais baixa de uma corda 
através da substituição por outra, de maior calibre. Quanto à unidade de medida dessa carga: é um 
hábito dos fabricantes exprimirem-na em kg; conforme será indicado a seguir no texto, a tensão, 
dada em N, é obtida multiplicando os valores da carga, em kg, pela aceleração da gravidade, em 
m/s².  
3 Sem aprofundar o assunto, para baixar a frequência da nota E (329,6 Hz) para a da nota D (292 
Hz), (ou seja, um tom) basta dividir por duas vezes a primeira pelo fator  [1]. O procedimento para 
rebaixar outras notas de um tom (numa escala temperada) é o mesmo. Cada operação de dividir 
uma dada frequência por esse fator baixa-a de um semitom. 
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instrumento. É para estas situações que este trabalho pretende unir respostas da Física4 para 
questões que envolvem diretamente outra área, a Música. 

Uma solução prática para este problema é a de substituir estas três cordas por outras, de 
maior calibre. O mercado de cordas de guitarra disponibiliza encordoamentos de diversos calibres 
(diâmetros); tomando como exemplo a nota E (mi) aguda, esses diâmetros vão em geral de 0,008” 
(encordoamentos “leves”) até 0,012” (encordoamentos “pesados”), de 0,001” em 0,001” ou, o que é 
menos comum, em saltos de 0,0005”. 

Retornando ao problema, pode-se agora enunciá-lo da seguinte maneira: com qual calibre 
(maior) devem ser substituídas as cordas afinadas mais baixas, de modo a manter a tensão de todas 
as cordas do instrumento o mais próximo possível das tensões originais, a partir dos calibres 
disponíveis?  

Para encaminhar a resposta, será necessário prever a variação da tensão de uma corda 
quando esta é afinada – por exemplo – um tom abaixo, bem como a relação entre o diâmetro das 
cordas e a tensão dessas. Será explorada primeiramente a relação entre a frequência de uma corda e 
a tensão à qual ela é submetida. A primeira corda, a nota E (mi), mais aguda, de um instrumento 
como um violão (com cordas de aço), ou uma guitarra, será tomada como referência. 

Freqüência e tensão. Sabe-se que a velocidade v de um pulso transversal (ou de uma onda 
transversal) numa corda é dada idealmente pela expressão 

 

𝑣 = !
!
    (1); 

 
𝜇, a densidade linear de massa da corda, é definida como 
 

𝜇 = !
!

    (2), 
 

onde L é o comprimento da corda, e m, a massa [2]. 
Num instrumento de cordas, as ondas que geram sons musicais são estacionárias; é possível 

então relacionar o comprimento da corda aos harmônicos que nela podem ser estabelecidos (figura 
1). 

                                                
4 Alguns fabricantes de cordas fornecem “calculadoras” que permitem dimensionar a tensão das 
cordas em função da frequência com a qual elas são afinadas e seus calibres (por exemplo, “string 
tension 101,  em 
http://www.daddario.com/DAstringtensionguide.Page?AxPageID=2371&Mode=0&ActiveID=2871
. Este trabalho pretende esclarecer, do ponto de vista de conceitos de física ondulatória, como esses 
cálculos são efetuados. 
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Figura 1 - Ondas estacionárias numa corda. O primeiro quadro refere-se ao harmônico 
fundamental, ou primeiro harmônico, o segundo quadro ao segundo harmônico, e assim 

sucessivamente, até o quarto harmônico. As frequências, de cima para baixo, em Hz, são: 15,2; 
30,4; 45,8 e 60. (Imagem produzida pelos autores). 

 
Será feita referência daqui para frente (por comodidade) ao primeiro harmônico; neste caso, 

o comprimento de onda 𝜆  é igual ao dobro do comprimento L da corda, conforme indicado no 
primeiro quadro da figura 1. A velocidade desta pode ser definida [4] como segue: 

 
𝑣 = 𝜆𝑓 = 2𝐿𝑓    (3) 

 
Então, substituindo (3) em (1), e considerando que L e 𝜇 não variam, pode-se escrever que 

𝑓! ∝ 𝑇, ou, comparando duas frequências f1 e f2 com as respectivas tensões T1 e T2, resulta que 
 

!!
!!

!
= !!

!!
    (4). 

 
Como exemplo, a frequência da corda E (mi) aguda será considerada no tom fundamental, 

aproximadamente 330 Hz, e a da corda ré, aproximadamente 294 Hz. A expressão (4) prevê que o 
rebaixamento na frequência de uma mesma corda de 330 Hz para 294 Hz (um tom) equivale a uma 
redução da tensão por um fator 0,797 (T2 = 0,797 T1).  

Agora, o segundo efeito será analisado: a variação da tensão com o diâmetro da corda. A 
pergunta é então a seguinte: qual é o efeito de aumentar o diâmetro de uma corda em sua tensão, 
com tudo o mais (comprimento e frequência) mantido constante? A tensão aumentará, é certo, mas 
quer-se saber de quanto. 

O diâmetro D da corda aparece explicitamente a partir da massa m da corda em (2), com 
𝜌 = !

!
 onde V é o volume da corda e 𝜌, a massa específica do material (em geral, aço). Fazendo o 

volume da corda 𝑉 = !!!!
!

, chega-se a 
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𝑚 = !"!!!
!

    (5-a);  
 

e por meio de (2),  
 

𝜇 = !"!!

!
    (5-b). 
 

 Por fim, substituindo (5-b) em (1) e rearranjando, obtém-se  
 

𝑇 = 𝜌𝜋𝐷!𝐿!𝑓!    (5-c); 
 

no caso que interessa aqui (L e f constantes), esta equação indica que T será proporcional a D²: 
 

 !!
!!
= !!

!!

!
    (6). 

 
Verificar-se-á agora o efeito deste aumento de tensão no caso anterior, ou seja, o efeito na 

tensão de substituir (por exemplo) uma corda de diâmetro 0,010” por outra de 0,011”, mantido tudo 
o mais constante (estes são dois diâmetros bastante comuns no mercado de cordas para 
instrumentos musicais). Nestas condições, a equação (6) indica que a tensão aumentará por um fator 
1,21: 𝑇! = 1,21𝑇!.  

O resultado prático de tudo o que foi exposto acima pode ser resumido assim: se a 
frequência de uma corda for reduzida de um tom, de mi para ré no exemplo anterior, a tensão 
reduzirá por um fator 0,797; se agora esta corda for substituída por outra de maior calibre (de 
0,010” por 0,011”), mantendo-a afinada nessa mesma nota ré, a tensão aumentará por um fator 1,21. 
Considerando simultaneamente os dois efeitos (reduzir a frequência e aumentar o calibre) chega-se 
a uma variação na tensão que pode ser expressa pelo fator 0,797 × 1,21 = 0,96. (Se esse resultado 
fosse igual a 1 não haveria diferença em relação à tensão original). Ou seja, consegue-se dessa 
forma uma tensão muito próxima daquela projetada inicialmente pelo fabricante para uma afinação 
convencional.  

Como determinar as tensões das cordas, na ausência de dados dos fabricantes? Muitos 
fabricantes (a maioria deles) não fornecem os dados da tensão de afinação padrão de suas cordas. 
Para os leitores que possuam o gosto e “pendores” para a experimentação, é sugerida a seguir a 
confecção de um dos “instrumentos”, apresentados nas figuras 2-a e 2-b. Não são, é claro, 
instrumentos destinados à execução musical, são isto sim dispositivos de medida (direta) da tensão 
de uma corda quando afinada na frequência para a qual ela foi construída, respeitado o 
comprimento especificado pelo fabricante. 
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Figura 2-a - Versão simplificada de um dispositivo destinado à medida da tensão de uma corda de 
violão ou guitarra. A “chave” de afinação é um prego dobrado a 90°, a frequência da corda é 

controlada por um aplicativo de smartphone5 e a tensão é medida por meio de uma balança de mola. 
Ver o texto para mais detalhes. 

 

 
Figura 2-b - Uma versão mais sofisticada do mesmo dispositivo. A frequência é controlada por um 
afinador conectado ao captador magnético do instrumento; a tensão também é medida numa balança 
de mola. Os dois dispositivos, para os objetivos desse trabalho, funcionam de maneira equivalente. 

 
O material necessário para a construção do dispositivo da figura 2-a, o mais simples, é o que 

segue: uma peça de madeira de dimensões aproximadas de 100 cm de comprimento por 4 cm de 
largura e 2,5 cm de espessura, uma balança de mola (adquirida no comércio informal ou ferragens), 
uma corda de violão ou guitarra, prego (3,2 mm de diâmetro), parafuso, furadeira e brocas. 
Adicionalmente, será necessária uma tira de metal de aproximadamente 1 cm x 6 cm, de espessura 
aproximada de 0,2 mm, alicate, parafuso com porca e brocas diversas. Essa tira de metal constituirá 
a peça na qual a corda é presa, e pode ser vista na ampliação da balança, também na figura 2-a. A 
“chave” para afinar a corda é feita com o prego dobrado num ângulo de 90°; este é afixado numa 
das extremidades da peça de madeira, previamente perfurada com a broca de 2,5 mm. Se este 
orifício prévio não for feito, é provável que a madeira rache ao pregar o prego em sua posição (ver a 
figura 2-a e  ampliação para mais detalhes).  

Basta agora retirar o gancho da balança de mola, e adaptar um dispositivo para prender a 
parte da corda que possui uma “bolinha” de fixação, através da tira de metal, como mostrado na 
ampliação da figura 2-a. Um parafuso é colocado na outra extremidade da peça de madeira, de 
modo a acoplar nele o anel da balança de mola. Por fim, a corda6 é instalada, e pequenas peças de 
madeira são colocadas de modo a funcionar como cavaletes da corda; esses cavaletes devem estar 
separados de uma distância de 64,8 cm (o comprimento padrão de uma escala7). Agora, a “chave de 

                                                
5 Nesse trabalho, foi usado o aplicativo para a plataforma Android denominado gStrings. Esse 
aplicativo é de uso livre, sem custos. 
6 Um “truque” que pode facilitar a instalação da corda na “chave” consiste em enrolar algumas 
voltas no prego, e em seguida fixá-la aí de maneira provisória através de fita adesiva. A seguir, o 
prego dobrado é girado, de modo que a corda se enrole sobre ela mesma, o que garantirá sua boa 
fixação. A afinação prossegue da mesma forma pela qual um violão ou guitarra são afinados. 
7 Para o leitor familiarizado com o mundo dos instrumentos de corda, este é o comprimento da 
escala de guitarras Fender, por exemplo. Já as guitarras fabricadas pela empresa Gibson possuem 
um comprimento de escala menor, igual a 629 mm. Escalas maiores são encontradas nas guitarras 
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afinação” (o prego dobrado) é girada por meio de uma alicate, e a afinação controlada por meio de 
um aplicativo de smartphone, ou através de um afinador de instrumentos. Como acontece quando 
uma corda é instalada num instrumento qualquer, deve-se tomar bastante cuidado: se a corda 
rompe durante a afinação, suas extremidades, por um efeito de chicote, podem ferir o operador ou 
alguma pessoa próxima. Usar cordas novas torna o procedimento mais seguro.  

A figura 2-b mostra uma versão mais sofisticada do mesmo dispositivo, munida de um 
captador magnético. O captador permite amplificar o som da corda, e (ou) conectar o dispositivo a 
um afinador por meio de um cabo. Entretanto, para as finalidades desse trabalho, as duas versões 
funcionam de maneira perfeitamente equivalente. A carga à qual a corda é submetida, em kg, pode 
ser lida diretamente na balança de mola (multiplicando-a por g, 9,8 !

!!
, obteremos a tensão, em N). 

Os estudantes ficam invariavelmente surpreendidos ao saber que os instrumentos musicais são 
feitos de modo a suportar cargas equivalentes a algo da ordem de 50 kg (lembre que são seis 
cordas), ou, em unidades de tensão, 500 N.  

Os valores que podem ser obtidos com esses dispositivos são bastante consistentes com 
aqueles fornecidos pelos fabricantes: da ordem de 70 N para as cordas empregadas nos dispositivos 
das fotos da figura 2: cordas mi (agudo), de metal maciço e diâmetro igual a 0,254 mm (0,010”), 
com escala de comprimento padrão. Outras cordas podem ter suas tensões de operação medidas, tais 
como cordas de nylon de violão clássico, ou cordas para frequências mais baixas, encapadas;  os 
dispositivos descritos acima funcionarão perfeitamente também nesses casos. Como regra, se os 
diâmetros e materiais de cordas de diferentes fabricantes forem idênticos, as tensões de afinação 
também o serão. 
 
CONCLUSÕES  
 

Retomando: se uma corda for afinada abaixo (ou acima) da nota para a qual ela tinha sido 
projetada, a variação na tensão pode ser encontrada a partir da expressão (4), e das frequências 
correspondentes, que podem ser obtidas como indicado na nota 5. Por outro lado, se uma corda for 
substituída por outra de calibre (diâmetro) diferente, o efeito desta substituição na tensão da corda 
pode ser obtido da expressão (6). O resultado dos dois efeitos conjugados (diminuir a frequência e 
aumentar o diâmetro da corda) pode ser ajustado de modo a manter (aproximadamente, visto que 
nem todos os diâmetros de corda estão disponíveis no mercado) a tensão original da corda, em 
afinação padrão. É claro que os fabricantes (alguns deles) produzem encordoamentos específicos 
para determinadas afinações. Cabe destacar ainda que tudo o que foi abordado neste trabalho valeria 
para qualquer outro instrumento de cordas, indo de cavaquinhos até contrabaixos, com qualquer 
comprimento de escala. 

Adicionalmente, foi sugerida a construção de um dispositivo para aferir de modo 
aproximado a tensão de afinação daquelas cordas cujos parâmetros não são fornecidos pelos 
fabricantes. Numa primeira abordagem, voltada aos ambientes de ensino e aprendizagem da física, 
apenas os dados encontrados na página oficial de fabricantes de cordas são suficientes. Para aqueles 
casos em que o interesse dos estudantes cresce além do previsto, cabe um pequeno projeto, no qual 
dispositivos como os sugeridos neste trabalho são fabricados, medidas são feitas, e assim por diante. 
Então, esse trabalho é útil, primeiro para compreender do ponto de vista físico o que ocorre, e 
depois é útil para a busca de combinações frequência – diâmetro que atendam a demandas 
específicas. No que diz respeito aos professores de física, a utilidade desse trabalho revela-se 
especialmente no fato de os principais conceitos de mecânica ondulatória se fazerem presentes, 
através de uma área que costuma atrair bastante a atenção dos alunos: a música. Seja como for, é 
importante aproveitar a oportunidade ímpar de ver diferentes campos do conhecimento em ação: 
física, música, matemática, entre outros. 
 
                                                                                                                                                            
barítono; um modelo da PRS possui comprimento de escala de 704 mm. Foram escolhidos 
exemplos de fabricantes bastante conhecidos. 
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Resumo 
  
Este artigo visa analisar como os livros didáticos, aprovados pelo PNLD/2012, apresentam a 
terminologia descoberta na contextualização – processo, estrutura e segmento – dos estudos de 
Gray e Du Fay. Para isso discute-se o que se entende por descobrir algo, salientando a relevância e 
complexidade desse termo na história da ciência. Ainda, procura-se propiciar reflexões a respeito da 
importância de se implementar discussões histórico-filosóficas nos livros didáticos e alertar às 
possíveis contribuições que a descoberta suscita para a compreensão da NdC, da investigação 
científica e do processo de construção de um corpo de conhecimento.  
 
Palavras-chave: terminologia descoberta; livros didáticos; história da ciência; discussões histórico-
filosóficas; Gray e Du Fay. 
 
INTRODUÇÃO 
 
 A formação de um estudante crítico e reflexivo requer uma instrumentação pedagógica 
específica, de acordo com os objetivos de cada prática. Nesse âmbito, Hodson (1994) explicita que 
é necessário que as atividades desenvolvidas e sua metodologia permitam ao aluno vivenciar o 
processo de aprendizagem; explorando, desenvolvendo e modificando suas idéias. No contexto de 
uma formação científica, busca-se, dentre outras coisas, propiciar um entendimento acerca da 
construção do conhecimento científico, visto que muitos professores e alunos não possuem uma 
compreensão “adequada” do processo de desenvolvimento de um corpo teórico (Gil Pérez et al., 
2001). Equivocadamente, professores e livros didáticos (Moreira & Ostermann, 1993, Kohnlein & 
Peduzzi, 2002), de modo geral, perpassam a imagem de que a investigação científica e a produção 
do conhecimento são procedimentos que envolvem aquele método científico, único e infalível 
(Fernández et al., 2002); isento de erros, casualidades ou imprevistos.  
 Um cientista, em sua pesquisa se depara, muitas vezes, com situações inesperadas que fazem 
parte da investigação, interpretação e construção de um conhecimento. Conforme Ostermann e 
Moreira (1993), “na prática, muitas vezes, o cientista procede por tentativas, vai numa direção, 
volta, mede novamente, abandona certas hipóteses porque não tem equipamento adequado, faz uso 
da intuição, dá “chutes”, se deprime, se entusiasma, se apega a uma teoria” (p.114). 
 A investigação científica é complexa e envolve elementos que fogem ao escopo do que se 
entende por um método científico; único e correto. Os erros e a casualidade pertencem ao processo 
de se investigar e de descobrir algo. O erro faz parte da construção do conhecimento e sua 
retificação enaltece novos entendimentos científicos (Bachelard, 1996).  
 

Mas o erro de que ele [Bachelard] fala é o erro positivo, o erro normal, o 
erro útil, parte integrante e inexorável do verdadeiro trabalho intelectual. 
Esses erros devem ser distinguidos daqueles que não são erros propriamente 
ditos, fruto de afirmações gratuitas, inconsequentes, sem nenhum esforço de 
pensamento (Peduzzi, 2011, p. 15). 

 
Uma pesquisa pode se desenvolver de forma estruturada, porém um resultado inesperado (a 
casualidade) pode vir a nortear novas experimentações e conhecimentos – de acordo com o 
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interesse e persistência de cada estudioso (Roberts, 1993) – que não poderiam ter sido pré-
planejados no início. Assim, fatores lógicos, como hipóteses, não eliminam fatores acidentais e, 
ainda, podem aumentar a casualidade em resultados experimentais (Kipnis, 2005). 
 Logo, as descobertas científicas podem ocorrer, dentre outras formas, por um acaso. No 
entanto, o que frequentemente se ignora numa abordagem histórica é que as descobertas possuem 
estruturas complexas (Kuhn, 2011, 1998), que torna tão importante discorrer sobre seus processos, 
quanto dos seus resultados. Quando apenas se “enfatiza o produto do conhecimento, acaba se 
passando ao estudante a falsa impressão de que a ciência é uma coisa morta e definitiva” (Peduzzi, 
2005, p. 156). 
 A fim de salientar o desenvolvimento de uma investigação científica, pautado no processo e 
no produto, a história da ciência pode ser utilizada como recurso pedagógico, pois permite que se: 
analise a ciência de forma mais humana, reflita sobre o conteúdo científico e o processo de sua 
formação, conceda um entendimento sobre os conceitos científicos, lide com concepções 
equivocadas sobre a natureza da ciência e apresente limitações quanto ao entendimento do método 
científico (Matthews, 1995; Peduzzi, 2011, 2005). No entanto, deve-se ter cautela ao se trabalhar 
com a história, para não se incorrer em equívocos historiográficos (Forato; Pietrocola & Martins, 
2011).  
 Este artigo investiga como os livros de ensino médio, aprovados pelo PNLD/2012, abordam 
a história da eletricidade; mais especificamente, de que forma apresentam a terminologia 
descoberta na contextualização – processo, estrutura e segmento – dos estudos de Stephen Gray e 
Charles Du Fay. Para subsidiar a análise, discute-se o que se entende por descobrir algo, 
procurando-se alertar para a relevância e complexidade dessa palavra. Conclui-se com comentários 
gerais sobre a abordagem contemplada pelos livros didáticos. 
 
A HISTÓRIA DA CIÊNCIA: OS DOCUMENTOS OFICIAIS E AS RECOMENDAÇÕES 
AOS LIVROS DIDÁTICOS 
 
 Conforme sugere o PCN+ (2002), a “física deve vir a ser reconhecida como um processo 
cuja construção ocorreu ao longo da história da humanidade, impregnado de contribuições culturais, 
econômicas e sociais” (p. 58). De acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 
(2006): 
 

Um tratamento didático apropriado é a utilização da história e da filosofia 
da ciência para contextualizar o problema, sua origem e as tentativas de 
solução que levaram à proposição de modelos teóricos, a fim de que o aluno 
tenha noção de que houve um caminho percorrido para se chegar a esse 
saber (Brasil, 2006, p. 50). 
 
(...) deve-se fazer a contextualização histórica dos problemas que 
originaram esse conhecimento científico e culminaram nas teorias e 
modelos que fazem parte do programa de conteúdos escolares a ser 
apreendido pelo aluno (Brasil, 2006, p. 51). 
 

 Segundo Pena e Filho (2009) diversos autores apontam para a relevância de uma abordagem 
histórica em diferentes níveis de ensino. Desde os primeiros anos da década de noventa os eventos 
nacionais e internacionais sobre Ensino de Física (SNEF, EPEF, REF, RELAEF)1 já ressaltavam a 
necessidade da história e filosofia da ciência nos currículos escolares. De acordo com Carvalho e 
Vannuchi (1996) “esta é a categoria cuja inclusão curricular apresenta maior consenso”. 

                                                
1 SNEF: Simpósio Nacional de Ensino de Física, 1991 e 1993. EPEF: Encontro de Pesquisadores 
em Ensino de Física, 1990.  REF: Reunión Nacional de Educación en la Física, 1991. RELAEF: 
Reunião Latino-Americana sobre Educação em Fisica, 1992. 
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 Nos últimos anos, a história da ciência vem adquirindo seu espaço nos livros didáticos – por 
vezes, principal fonte de informação e “formação” de professores e alunos. De acordo com o 
PNLEM (2009), o livro didático subsidia a prática pedagógica do professor; assim uma de suas 
funções é a de “oferecer informações atualizadas, de forma a apoiar a formação continuada dos 
professores, na maioria das vezes impossibilitados, pela demanda de trabalho, de atualizar-se em 
sua área específica” (p. 17). Nesta perspectiva, apresenta-se como um instrumento eficaz para o 
ensino-aprendizagem; para a atividade docente e para a aprendizagem do aluno.  
 No entanto, deve-se ter cuidado quanto à história apresentada nos livros didáticos, que por 
vezes, exibe “breves notas históricas sobre acontecimentos pontuais, ilustrações (de cientistas 
eminentes ou de instrumentos de impacto) às vezes com fins unicamente estéticos, acompanhadas 
de tímidas legendas, sequências cronológicas de teorias, de grandes invenções, etc” (Peduzzi, 2005, 
p. 159). Esse modo de conceber a história enfraquece todo o processo envolto em uma investigação 
científica e enaltece concepções ingênuas da construção de um conhecimento científico. Conforme 
Forato (et al., 2011), essas ressalvas feitas às deturpações históricas que são disseminadas nos 
materiais, e consequentemente na educação científica, “devem-se menos a um preciosismo histórico 
em si, e voltam-se muito mais à preocupação sobre a visão de ciência que tais versões fomentam em 
professores e estudantes” (p.36). 
 De acordo com o Guia de Livros Didáticos PNLD/2012 a obra deve comtemplar um 
tratamento da história da ciência com o desenvolvimento dos conceitos, evitando resumi-la a 
biografias de cientistas ou a descobertas isoladas e, ainda, suprimir visões empírico-indutivistas da 
ciência. No edital do PNLD/2007 acentua-se que os livros deveriam considerar que “a descoberta 
tem um ou mais autores e um contexto histórico que deve ser enfatizado e trabalhado” (p. 39), 
aspecto que se estende ao ensino em geral, considerando o amparo estrutural de uma descoberta.  
 Segundo o edital do PNLD/2012, os livros devem considerar que: 
 

A Física, concebida ainda como uma atividade social e cultural humana, que 
é caracterizada pela sua historicidade, permite compreender que suas teorias 
e modelos explicativos não são melhores ou piores em si mesmos, nem são 
os únicos possíveis, nem são as últimas respostas que a humanidade poderá 
dar às nossas inquietações, nem às nossas necessidades (BRASIL, 2012, p. 
37). 
(...)os jovens são levados a pensar a ciência como um campo de construção 
de conhecimento, onde se articulam, permanentemente, teoria e observação, 
pensamento e linguagem. Nesse sentido, é absolutamente necessário que a 
obra, em todo o seu conteúdo, seja permeada pela apresentação 
contextualizada de situações-problema, que fomentem a compreensão de 
fenômenos naturais, bem como a construção de argumentações (Brasil, 
2012, p. 40). 

 
 Diante das recomendações, vê-se que se deve ressaltar o processo histórico da ciência 
evidenciando que as construções do conhecimento físico são permeadas pelos contextos sócio-
cultural-histórico-econômicos. Visto ainda que nas recomendações se enaltece a importância do 
processo científico e não apenas os seus resultados e, que o desenvolvimento histórico demanda 
uma contextualização evitando resumi-lo à descobertas isoladas, deve-se compreender o que é, de 
fato, uma descoberta.  
 
A TERMINOLOGIA DESCOBERTA E SUA COMPLEXIDADE  

 
 Em uma investigação científica, o estudioso elabora e testa hipóteses, erra, passa por 
situações inesperadas, observa, argumenta, interpreta etc., até que ao final desse processo diz-se que 
ele descobriu algo – em casos específicos, pois nem sempre uma investigação científica leva a uma 
descoberta. Ao final e durante essa investigação é preciso criar uma justificativa – argumentos – 
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para a pesquisa realizada, bem como para seus resultados. Dessa forma, em muitos casos, as 
questões relativas à gênese do conhecimento ofuscam-se diante da transcrição da validade do corpo 
teórico (Steinle, 2006). Assim, “aparentemente descoberta nada tem haver com a estrutura 
conceitual dos argumentos científicos” (Hanson, 1967, p. 323). 
 No entanto, o desenvolvimento de um conhecimento científico não é tão simples, como 
muitas vezes seus autores deixam transparecer. No ato de descobrir, o estudioso justifica suas 
ações, seus passos e seus progressos, seja divulgando explicitamente seu trabalho à comunidade 
científica ou compartilhando seus argumentos com os pares de forma indireta; através de conversas, 
cartas, por exemplo. Ou seja, todo argumento requer ‘verificação’, ‘confirmação’, ‘observação’, 
‘interpretação’, ‘hipóteses’ que fazem parte da sua estrutura conceitual, ou seja, da estrutura da 
descoberta (Hanson, 1967). Assim, é imprescindível que se entenda e reconheça como algo ocorre 
e o que ele é para, de fato, se chegar a uma descoberta (Kuhn, 2011). 
 Conforme Arabatzis (2006) 
 

a justificativa da hipótese seria uma característica constitutiva dessa 
descoberta. O contexto da descoberta é “carregado” com o contexto da 
justificativa, porque “descoberta” é um termo que se refere a uma conquista 
epistêmica: se há sucesso em descobrir algo então, sem dúvida, esse algo 
existe (Arabatzis, 2006, p. 217). 

 
 A riqueza conceitual do termo descoberta é mostrada e exemplificada por Hanson (1967). 
Admitindo que a análise do contexto da descoberta permite compreender a não neutralidade do 
estudioso, os erros que quando analisados levam à acertos e os diferentes métodos de construção do 
conhecimento, Hanson explicita o significado da descoberta de um X, de X, daquele X e de X como 
Y. Ainda, apresenta diferentes categorizações de uma descoberta; “back-into”, “puzzle-out”, 
“subsume and reticulate” e “trip-over”. Dada a importância dessas categorizações para a 
compreensão da estrutura envolta em uma descoberta, discute-se a seguir cada uma delas, 
exemplificando-as sucintamente. 
 

• Descoberta resistiva (“back-into discovery”): evidencia-se pela oposição teórica ou 
especulativa às expectativas do estudioso; o próprio investigador é, em princípio, 
“contra” a descoberta. Imerso em seus pressupostos e convicções, o estudioso não se 
submete facilmente às observações realizadas, ao dado empírico. Este tipo de descoberta 
realça a confiança do cientista em suas próprias concepções.  

 
 Como exemplo tem-se Michelson, que não tinha dúvidas sobre a existência do éter, mas os 
sucessivos experimentos que realizou (juntamente com Morley) não corroboraram esta sua certeza; 
ainda assim não renunciou à sua convicção. De modo semelhante, Dirac resistiu à concepção do 
pósitron, que emergia de sua teoria do elétron livre.  
 

• Descoberta esperada/prevista (“puzzle-out discovery”): tipifica-se pela procura de 
respostas a uma indagação. As descobertas precisam ser decifradas e interpretadas, como 
um quebra cabeça, pois já há uma expectativa teórica e até psicológica do investigador. 

  
 Em 1915 Lowell e Pickering haviam predito que deveria haver um novo planeta, além dos 
oito conhecidos; já que as órbitas de Urano e Netuno apresentavam discrepâncias. O grande desafio 
da época era, então, justamente o de observar/identificar esse corpo com as características 
específicas pressupostas teoricamente. Em 1931, depois de 15 anos de investigações e pesquisas, 
Clyde Tombaugh consegue localizar Plutão. No âmbito dos estudos elétricos, tem-se outro exemplo 
de uma descoberta do tipo “puzzle-out”. Na descoberta da repulsão elétrica, em 1733, Du Fay 
revelava uma expectativa teórica e psicológica. Ele esperava encontrar uma resposta ao afastamento 
de dois corpos depois dos mesmos terem se atraído, ao mesmo tempo em que precisava entender o 
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que e por que esse afastamento ocorria. Visto que muitos estudiosos já haviam observado o mesmo 
fenômeno, mas desenvolvido explicações que fugiam do escopo de interações elétricas (como 
Cabeo, que assumia que os corpos se repeliam por interações mecânicas), Du Fay explicou, 
reconheceu e descobriu, então, a repulsão elétrica; já que atribuiu ao fenômeno uma explicação de 
natureza elétrica. 
 

• Descoberta generalizadora (“subsume and reticulate discovery”): refere-se a uma 
descoberta de unificação. Busca consolidar duas ou mais teorias de forma teórica e/ou 
empírica para solucionar uma incógnita ou um novo fenômeno. “Diz respeito àquela que 
subordina uma ampla gama de observações”. 

 
 Newton explica e conecta em uma estrutura teórica vários ramos da física: astronomia e 
mecânica, balística, e hidrodinâmica e a teoria das marés; todos estes permaneceram independentes, 
mas se permitiram ‘unificar’ em uma teoria mais ampla; a mecânica newtoniana. 
 

• Descoberta ao acaso (“trip-over discovery”): caracteriza-se pela ausência de qualquer 
expectativa  ou antecipação em relação a algo. Literalmente, o estudioso tropeça em uma 
descoberta.  

 
 Como exemplos, pode-se citar a descoberta de Urano, a descoberta do elétron positivo por 
Carl Anderson, e a descoberta da maioria dos cometas. No campo da eletricidade, até 1729, sabia-se 
que apenas corpos eletrizados tinham a virtude atrativa. Nesta perspectiva, Stephen Gray se depara 
com algo inesperado. Ao realizar estudos com uma rolha conectada a um tubo de vidro oco, 
percebeu que, mesmo sem ter atritada a rolha esta atraiu para si uma pena. Sem relutar à nova 
constatação, Gray busca analisar e relacionar este novo fato com suas concepções de eletricidade. 
Para tanto, entrega-se a uma busca incansável de compreender esse nova constatação; realiza 
diferentes experimentos, levanta novos questionamentos e a partir desse, chega à descoberta da 
condução elétrica por contato. O episódio de Gray evidencia a inexistência de expectativa 
psicológica e teórica, já que não havia um corpo de conhecimento estruturado que lhe auxiliasse na 
interpretação do fenômeno observado. A gênese dessa descoberta está em um tropeço; uma 
casualidade que, não ignorada, despertou interesses e curiosidades. Esses fatores que subsidiam o 
acaso compõem o processo de descoberta “trip-over”. 
 Ressalta-se ainda, no domínio dessa última categorização (“trip-over”), que não é porque 
aconteceu inesperadamente que a descoberta deixa de ter uma estrutura eminente; afinal, como 
enfatiza Kuhn (1998), “a descoberta de um novo tipo de fenômeno é um acontecimento complexo, 
que envolve o reconhecimento tanto da existência de algo, como de sua natureza” (p. 81). Em 
qualquer evento casual, emergem os pressupostos conceituais e teóricos subjacentes ao estudioso. 
Assim, admitir o ‘novo’, a partir de um acaso, não presume neutralidade já que os acidentes ou 
“erros” tornam-se descobertas pela sagacidade2 do estudioso em entender esse novo fato (Roberts, 
1993).  Ou seja, o acaso faz jus, normalmente, às pessoas que estão inseridas em uma investigação. 
Segundo Hansteen (1857) “tais acidentes só encontram as pessoas que os merecem” (p. 391). 
 No entanto, é preciso analisar os fatores que compõe os elementos de um acaso (Kipnis, 
2005) para assim entender sua pertinência no desenvolvimento científico. Normalmente, os 
materiais didáticos propagam a idéia de que um episódio acidental é irrelevante, isso porque 
frequentemente contempla-se no ensino de ciências apenas os resultados. Assim, a visão de ciência 
que se passa aos alunos e professores através do material didático é insatisfatória. 
 

Uma abordagem histórica considerada problemática, em geral, decorre de 
uma interpretação descontextualizada, equivocada ou mesmo tendenciosa 

                                                
2	  Termo utilizado em seu sentido amplo: perspicácia, persistência, curiosidade, astúcia.	  
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das fontes e/ou de um período histórico (Forato; Pietrocola & Martins, 2011, 
p. 36). 
 

  Um exemplo desses erros historiográficos está em pensar o cientista neutro em sua 
pesquisa, que não possui pressupostos ou crenças. Ou ainda, que a descoberta acidental – quando 
descontextualizada – não possui relevância para o resultado de um conhecimento científico. 
Admitindo-se que processo e resultado pertencem a contextos distintos, propaga-se a ideia de que a 
justificação, distintamente da descoberta, é o que importa e é relevante na construção e 
apresentação de um corpo teórico. 
 
ANÁLISE DOS LIVROS DE FÍSICA DO PNLD/2012 
 
 A escolha dos livros didáticos para análise, que tem por objetivo verificar como os livros 
contextualizam a terminologia descoberta, partiu de alguns critérios – inicialmente, sua aprovação 
no PNLD/2012. Em seguida, os que abordam a história da eletricidade – especificamente os estudos 
de Stephen Gray e Charles Du Fay – e os que apresentam, de fato, a palavra descoberta na redação 
do livro. 
 Apesar de ser uma recomendação dos documentos oficiais a inserção da história da ciência 
nos livros didáticos, pouca são as obras que em sua “carta de apresentação” objetivam essa 
abordagem. No entanto, vê-se que, de maneira geral, elas buscam trabalhar de maneira 
contextualizada historicamente. Para não explicitar as obras citadas, optou-se por, aleatoriamente, 
atribuir-lhes letras representativas. A lista com todos os livros analisados encontra-se no apêndice. 
 O livro A apresenta na unidade 1, um “tópico especial para você aprender um pouco mais”, 
que trata “as primeiras descobertas no campo da eletricidade” e tem por objetivo mostrar de 
maneira sucinta como evoluiu historicamente o estudo dos fenômenos relacionados ao efeito âmbar.  
 Efetivamente, recorrer à história como ferramenta pedagógica pode ajudar na compreensão 
do processo de construção de um corpo teórico. Ao longo do tópico, o livro ainda apresenta figuras 
que facilitam a visualização dos instrumentos desenvolvidos no período em questão. Por fim, 
apresenta algumas sugestões de atividades experimentais. Vê-se claramente a tentativa do livro de 
discutir alguns conceitos no campo da eletricidade importantes historicamente; a concepção de 
eflúvio, fluidos elétricos, eletricidade vítrea e eletricidade resinosa. 
 O título do tópico: “As primeiras descobertas no campo da eletricidade” instiga a conhecer e 
entender uma descoberta. Descobrir algo, como já foi discutido nesse artigo, é um processo que 
envolve diferentes fatores e elementos; possui uma estrutura valiosa. Porém, esses fatores não são 
mencionados pelo livro; a palavra descoberta reaparece algumas vezes sem que se mencione sua 
plenitude e contextualização. Desta forma, enaltece-se a imagem de descoberta como algo simples, 
que pode ser transcrita como uma mera observação.  
 A citação a seguir do livro A, evidencia um fenômeno corriqueiro desde os gregos antigos 
quando se começaram a observar as propriedades do âmbar: o afastamento entre os corpos depois 
de seu contato pela atração.  
 

(...)quando um corpo leve é atraído por um objeto atritado, após tocar este 
objeto o corpo é repelido por ele. Este fenômeno só foi observado pela 
primeira vez (...) pelo jesuíta italiano Nicolo Cabeo. Em virtude dessa 
descoberta, a teoria do eflúvio teve de sofrer modificações, pois ela não era 
capaz de explicar o fenômeno da repulsão elétrica. 
 

 O livro didático afirma que o primeiro a observar o afastamento entre os corpos foi Cabeo e 
que a partir dessa observação ele “descobre que”. Sem evidenciar o valor das interpretações dadas 
ao fenômeno por outros estudiosos, transmite a idéia de que essa descoberta surgiu por um insight – 
Cabeo observou, logo descobriu. Essa observação feita (e possível “descoberta” como colocado) 
por Cabeo foi a repulsão elétrica. No entanto, esse conceito e termo só irão surgir anos depois, em 
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1733, com o estudioso Charles François de Cisternay Du Fay (1698 – 1739) que de fato explicará o 
afastamento dos corpos por processos elétricos (Du Fay, 1733; Assis, 2011; Heilbron, 1979).  
 Em seus estudos iniciais, Du Fay acreditava que o afastamento entre os corpos (depois da 
atração elétrica entre os mesmos) se devia a uma atração desses corpos por outros nas imediações. 
Uma experiência indicada por René Reaumur fez Du Fay mudar essa sua conjectura. Através de 
diversas análises, hipóteses, reflexões, variações experimentais (tipo de materiais, tamanho dos 
corpos, etc,.) de experimentos realizados por outros estudiosos como Reaumur e Hauksbee, esse 
cientista francês concluiu que o afastamento entre os corpos deve-se a um fenômeno elétrico; 
repulsão elétrica. Como enfatizam Wong e Hodson (2008), as observações não falam por si, elas 
devem ser interpretadas. Muitos cientistas já haviam observado o afastamento entre os corpos, 
como Otto von Guericke que atribuiu à esse evento uma falta de afinidade entre os corpos 
envolvidos. Assim, Du Fay descobriu a repulsão no sentido de que a admitiu como real e, de fato, 
existente, procurou compreender o que era esse afastamento e por que ele ocorria, concedendo a 
este fenômeno um caráter elétrico. 
 A explicação dada por Cabeo ao fenômeno era de natureza mecânica; o afastamento entre os 
corpos nada mais era que a colisão entre um objeto pesado e um leve (Assis, 2011). Ou seja, o 
termo descoberta, no sentido em que é apresentado no livro em questão, indica que a repulsão foi 
constatada e explicada por Cabeo, a partir de uma simples observação e que, aparentemente livre de 
qualquer pressuposto teórico, essa observação neutra o levou a uma ‘verdade’ científica – a 
repulsão elétrica.  
 A obra didática B, apesar de sua tentativa em trazer considerações históricas, apresenta 
interpretações anacrônicas (que leva o aluno a pensar que os termos utilizados atualmente são os 
mesmos empregados pelos cientistas). Buscando contextualizar os estudos iniciais da eletricidade, o 
livro alega que as forças elétricas e magnéticas eram consideradas distintas na época de Gilbert, por 
volta de 1600; no entanto, esses efeitos elétricos e magnéticos não eram interpretados como forças e 
sim como fluidos ou eflúvios. A respeito de Du Fay, menciona: 
 

Nessa mesma época, o químico francês Charles François DuFay (1698-
1739) descobriu que corpos eletrizados se atraem ou se repelem e sugeriu a 
existência dos dois tipos de eletricidade: repulsiva e atrativa (...). 
 

A repulsão entre os corpos, como já mencionado, era observada e interpretada à luz das concepções 
de cada estudioso (choques mecânicos, ausência de afinidade entre os corpos, entre outros). O 
grande diferencial de Du Fay foi o de explicar esse fenômeno sob uma conjectura elétrica. A 
afirmação acima oculta uma discussão dessa fascinante interpretação, que se procedeu com uma 
ampla investigação experimental guiada pelas hipóteses e observações minuciosas desse estudioso. 
O parágrafo do livro, sem mais considerações, apresenta duas concepções importantes 
desenvolvidas por Du Fay; o reconhecimento da repulsão elétrica (já discutido nessa seção) e a 
existência de dois tipos de eletricidade (BOSS & CALUZI, 2007). A percepção da existência de 
dois tipos de eletricidade culminou no segundo princípio de Du Fay: 
 

Este princípio é: existem duas eletricidades distintas, muito diferentes uma 
da outra, uma que eu chamo de eletricidade vítrea e a outra de eletricidade 
resinosa [...] A característica dessas duas eletricidades é que um corpo de 
eletricidade vítrea, por exemplo, repele todos aqueles de eletricidade 
resinosa (Du Fay, 1733, p. 263-264). 
 

A obra B apresenta as duas eletricidades como sendo de dois tipos diferentes; atrativa e repulsiva. 
No entanto, o que Du Fay considerou como distintos eram os materiais que determinavam – a partir 
da atração ou repulsão dos corpos envolvidos – que tipo de eletricidade teriam; vítrea ou resinosa. 
 O livro C apresenta um tópico denominado “conhecendo um pouco mais”, no qual busca 
apresentar “a descoberta da eletricidade”. Procurando contextualizar os estudos de Stephen Gray 
(1666-1736) menciona que: 
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Em 1729, o físico inglês Stephen Gray (?1666-1736), então com mais de 
sessenta anos de idade, fez a maior descoberta de sua vida: conseguiu 
conduzir a eletricidade de um corpo para outro através de fios de linho ou 
varas de bambu. 
 

 A questão que se levanta é a não contextualização do como se deu essa descoberta. Da 
maneira como aparece no livro, pode-se pensar que o processo se deu de diferentes maneiras – Gray 
poderia estar buscando incansavelmente por essa descoberta, pode ter ocorrido por acaso enfim... 
Além de, a maior “descoberta de sua vida”, transpassa a visão de que todo o trabalho de Gray 
resumiu-se nisso; no entanto, todas as suas contribuições para o campo da eletricidade foram 
importantes, dentre elas as concepções de isolantes e condutores. 
 Neste caso, não se explora os fatores que permeiam a descoberta, logo induz-se a pensar que 
resultados são mais importantes que os processos. No entanto, conforme argumenta Arabatzis 
(2006), o pensamento utilizado na atividade de descobrir é tão importante quanto o raciocínio 
utilizado para sua justificação. Assim, discorrer sobre o processo de descoberta – no qual envolve o 
acaso, as hipóteses, as experimentações, as verificações e afins – se faz tão necessário quanto 
ensinar seu produto.  
 O processo que conduziu à descoberta da eletrização por comunicação se dá num cenário 
fabuloso, onde se buscava entender os fenômenos elétricos. Gray trabalhava com tubos de vidro, 
normalmente ocos. Em uma ocasião decide fechar um tubo com rolhas, para simplesmente não 
entrar pó em sua parte interna; já que a poeira poderia atrapalhar a eletrização do corpo. 
Inesperadamente, ao atritar o tubo de vidro, ele observa que a rolha – que não havia sido atritada – 
atraiu para si uma pena. Nas palavras de Gray (1731) “eu estava muito surpreso e concluí que havia 
certamente uma virtude atrativa comunicada à rolha pelo tubo excitado” (p.20).  
 Essa descoberta se deu totalmente ao acaso. Como diria Hanson (1967), o estudioso 
tropeçou na descoberta. Gray estava despreparado para o inesperado, e ainda não havia um corpo 
teórico que explicasse tal fenômeno. No entanto, isso não implica em um estudioso neutro. Diante 
da falta de uma teoria específica que esclarecesse o incidente, Gray poderia ter ignorado a 
observação feita, no entanto a luz de suas concepções – inserido em estudos envolvendo conjecturas 
elétricas – buscou compreender esse acaso em sua investigação.  
 O livro D recai sobre a mesma falta de contextualização do processo da descoberta da 
eletrização por contato, apresentando o resultado (de uma investigação rigorosa) em poucas 
palavras, de forma a propiciar ou intuir que essa constatação se deu de forma simples. 
 

Por volta de 1729, o inglês Stephen Gray (1666-1736) descobriu que a 
propriedade de atrair ou repelir podia ser transferida de um corpo para outro 
mediante contato. Até então, acreditava-se que somente por meio de atrito 
se conseguia tal propriedade. 
 

   É importante ressaltar que, Gray descobriu que a “virtude” atrativa podia se transferir por 
contato de um corpo para outro, mas não a “virtude repulsiva”; dado que a repulsão elétrica foi 
descoberta posteriormente, em 1733. O que Gray buscou fazer foi utilizar diferentes materiais, 
variar a forma de sua disposição, entender o porquê dessa atração entre a rolha e a pena, enfim... 
Conforme Gil Pérez (et al., 2001) “ é preciso duvidar sistematicamente dos resultados obtidos e de 
todo o processo seguido para os obter, o que conduz a revisões contínuas na tentativa de obter esses 
mesmos resultados por diferentes caminhos e, muito particularmente, para mostrar coerência com 
os resultados obtidos noutras situações” (p. 137). 
 A terminologia descoberta aparece, ainda, como momentos de insights do estudioso, ou para 
referenciar títulos de tópicos e legenda de figuras. O livro E, sem qualquer preocupação em 
apresentar os desenvolvimentos dos estudos de Gray informa que: 
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Outro cientista que contribuiu para isso [entendimento das atrações entre os 
corpos] foi o inglês Stephen Gray (1670-1736) ao sugerir, em 1731, a 
existência de fluidos elétricos que dariam à matéria suas características 
elétricas. Além do conceito de fluidos elétricos, discorreu sobre como estes 
escoavam pelos corpos.  
 

Não fica claro ao leitor quais as contribuições de Gray para a compreensão de como estes fluidos 
escoavam pelos corpos. Com esse trecho, o professor em sala precisa apontar diversos fatores 
contextuais (não apresentados pelo livro), a fim de esclarecer ao aluno o que, de fato, Gray 
desenvolveu. Possivelmente o livro refere-se à eletrização dos corpos por contato ou à distância. A 
obra ainda apresenta a legenda de uma figura – onde há dois oradores, provavelmente fazendo 
demonstrações, e um amplo número de espectadores – da seguinte maneira: 
 

Palestra do físico Stephen Gray, por volta de 1730, sobre as descobertas em 
eletricidade. 
 

 A obra F, apesar de procurar discorrer sobre alguns conceitos básicos da eletricidade como 
isolantes e condutores e a eletricidade vítrea e resinosa de Du Fay, fragiliza o potencial do termo 
descoberta. Explicita no título do Tópico “as primeiras descobertas” como se o ato de descobrir 
fosse o mesmo em todos os casos, como se não houvesse diferentes tipos de “descobertas” 
possíveis, cada uma com suas próprias estruturas.  
 Na maioria das obras, verifica-se a tentativa dos autores em resgatar a história da 
eletricidade; no entanto, há equívocos históricos e epistemológicos – “muitas vezes, as entrelinhas 
de um texto sugerem uma visão de ciência diferente daquela que se busca defender. Algumas 
concepções arraigadas acabam por surgir furtivas em breves comentários ou adjetivos revelando 
juízos de valor que comprometem o resultado final de um trabalho, no que diz respeito às imagens 
de ciência e de seu funcionamento” (Forato; Pietrocola & Martins, 2011, p. 36). 
 Conforme Hanson (1967), um dos obstáculos conceituais que dificultam a compreensão de 
descoberta é dada à influência sobre nossa mente exercida pela subjetividade. Desta forma, é 
fundamental explicitar os processos lógicos, complexos e conceituais envoltos no ato de descobrir. 
Caso inexistam essas discussões corre-se o risco de ignorar a pluralidade de ideias e enaltecer a 
concepção de descoberta científica “como algo que ocorre de repente, em um dramático momento 
criativo da imaginação, um lampejo de visão ou uma experiência do tipo ‘aha’” (French, 2009, p. 
16).  
 Na análise realizada, notam-se elementos comuns apresentados na abordagem histórica da 
ciência, que indicam certas ideias de que uma descoberta surge de uma observação, “insights”, 
palpites, intuições e que essa não possui uma estrutura relevante. Conforme mencionado, mesmo 
que uma descoberta seja do tipo “trip-over”, que ocorreu por um acaso, essa casualidade só 
evoluirá, em termos de conhecimento e interpretação, pelo interesse do cientista e pelo 
envolvimento que desprenderá para compreender o novo fato. O investigador que vê apenas o que 
espera e descarta os resultados inesperados como sendo “errados” não fará nenhuma descoberta 
(Roberts, 1993). 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A história apresentada nos livros didáticos, muitas vezes, enaltece imagens ‘infiéis’ da 
construção do conhecimento científico; um método único e ingênuo da investigação, um gênio 
isolado e, muitas obras valorizam apenas os conhecimentos aceitos atualmente, ignorando, por 
exemplo, os erros e a casualidade como parte do processo de desenvolvimento científico. Ao invés 
de explorarem pedagógica e epistemologicamente a história, a depreciam como meras descrições 
bibliográficas, por vezes. 
 Uma alternativa para não incidir em tais incorreções, principalmente no que concerne a 
terminologia descoberta, é a de contextualizar mais o como se constroem conceitos e leis e não 
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apenas os resultados de investigações. A história pode subsidiar discussões que são apontadas nos 
próprios documentos oficiais, evidenciando uma ciência com erros, problematizações, com as 
convicções específicas de cada época, o processo social da construção do conhecimento; sua 
coletividade. 
 O significado epistêmico da descoberta pode suscitar discussões sobre a importância dos 
erros, da casualidade, da dinâmica entre hipóteses e experimentações (Raicik & Peduzzi, 2013), dos 
diferentes métodos do desenvolvimento de uma pesquisa, da construção, de fato, humana e coletiva 
da ciência. Nesse sentido é possível discutir-se (tendo como pano de fundo essa terminologia) a 
complexidade da investigação científica.  
 A estrutura envolvida em uma descoberta ilustra a necessidade de combinar discussões 
históricas e filosóficas no livro texto; “toda opção didática à história da ciência tem um 
embricamento inevitável com a filosofia da ciência” (Peduzzi, 1998, p. 55).  Essas discussões fazem 
parte da contextualização do conhecimento que deve estar presentes nos livros de acordo com o 
PCN (2000): “assim, ao lado de um caráter mais prático, a Física revela também uma dimensão 
filosófica, com uma beleza e importância que não devem ser subestimadas no processo educativo” 
(Brasil, 2000, p. 22). 
 Um dos problemas dos materiais didáticos é justamente o de apresentar apenas a justificação 
de um conhecimento, ignorando o processo que levou a esse “produto final”. Não obstante, os 
livros que ainda procuram trazer uma abordagem do desenvolvimento construtivo de conceitos e 
teorias equivocam-se quanto à contextualização da descoberta. O livro didático é uma ferramenta 
pedagógica que subsidia a prática do professor, mas não deve ser a sua única fonte de informação e 
instrumentação. Assim, há maneiras de se propiciar discussões da NdC em sala de aula. 
 Segundo Holton (2003 apud Forato et al., 2011), uma alternativa para propiciar discussões 
no âmbito histórico-filosófico e epistemológico em sala de aula, seria aproximar os educadores e os 
historiadores da ciência. Considerando que há obstáculos a essa aproximação, sugere-se que os 
professores, ao menos, leiam os periódicos científicos, principalmente dos que tratam da história da 
ciência (Silva & Pimentel, 2008). Para além dessas sugestões, cabe trabalhar na formação dos 
futuros professores; seria prudente que o professor dispusesse de uma formação, ainda que mínima, 
da história e epistemologia da ciência, porém isso ainda é um desafio (Forato; Pietrocola & Martins, 
2011). 
  Massoni (2010) depois de uma longa investigação na literatura mostra que diversos 
pesquisadores pontuam a inclusão de disciplinas de cunho epistemológico e filosófico da ciência 
nos cursos de licenciatura na área de ciências. Visto que a formação continuada de professores é um 
desafio, essas disciplinas na grade curricular propiciariam aos futuros docentes uma competência 
maior para tratar do assunto em sala de aula e consequentemente se teria uma melhoria no ensino de 
ciências. Dessa forma, ainda que os livros apresentem equívocos históricos e não contemplem 
discussões histórico-filosóficas, o professor subsidiaria tais incursões, já que teria formação 
suficiente para dialogar sobre as concepções não apresentadas pelos livros e que se fazem relevantes 
para a formação do aluno. 
  Nesse trabalho buscou-se realizar uma análise contextual do termo descoberta nos livros e 
alertar às possíveis contribuições que essa palavra suscita no âmbito da NdC, da investigação 
científica e de todo o processo de construção de um corpo de conhecimento e não julgar 
taxativamente o certo e o errado. Assim, procurou-se propiciar reflexões a respeito da importância 
de se implementar discussões de caráter histórico-filosófico nos livros didáticos e, além disso, 
instigar o professor à discussões dessa natureza em sala de aula, a partir, por exemplo, de um 
episódio histórico específico. Considerando que os livros precisam contemplar diferentes enfoques 
(científico, tecnológico, social, etc.), a atuação e reflexão do professor sobre esses aspectos mais 
específicos – discussões histórico-filosóficas – torna-se fundamental. 
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APÊNDICE 
 
Quadro 01 – Livros analisados e aprovados no PNLD/2012; autores por ordem alfabética. 

Livro analisado Autores Referência 
Compreendendo a 

física 
Alberto Gaspar GASPAR, A. Compreendendo a física: 

ensino médio. São Paulo: Ática, v. 3, 2010. 
 

Física em contextos- 
Pessoal – Social – 

Histórico 

Alexander Pogibin; 
Maurício Pietrocola; 
Renata de Andrade; 

Talita Raquel Romero 

POGIBIN, A.; PIETROCOLA, M.; 
ANDRADE, R; ROMERO, T. R. Física em 
contextos - pessoal – social – histórico. São 

Paulo: FTD, v. 3, 2010. 
Curso de Física Antônio Máximo Ribeiro 

da Luz; Beatriz 
Alvarenga Alvarez 

MÁXIMO, A.; ALVARENGA, B. Curso de 
Física. São Paulo: Scipione, v. 3, 2010.  

Física aula por aula Benigno Barreto Filho; 
Claúdio Xavier da Silva 

SILVA, C. X.; FILHO, B. B. Física aula por 
aula: eletromagnetismo, ondulatório, física 

moderna. São Paulo: FTD, v. 3, 2010. 
 

Conexões com a física Blaidi Sant’Anna; Glória 
Martini; Hugo Carneiro 

Reis; Walter Spinelli 

SANT’ANNA, B.; MARTINI, G.; REIS, H. 
C.; SPINELLI, W. Conexões com a física. São 

Paulo: Moderna, v. 3, ano 2010. 
Quanta Física Carlos Kantor; Lilio 

Paoliello Junior; Luis de 
Menezes; Marcelo 

Bonetti; Osvaldo Junior; 
Viviane Moraes Alves 

KANTOR, C. A.; PAOLIELLO JR., L. A.; 
MENEZES, L. C.; BONETTI, M. C.; 

CANATO JR., O.; ALVES, V. M. Físicas, 3° 
ano: ensino médio. São Paulo: Editora PD, v. 

3, 2010. 
 

Física- ciência e 
tecnologia 

Carlos Magno A. Torres; 
Nicolau Gilberto Ferraro; 
Paulo Antonio de Toledo 

Soares 

TORRES, C.M.A.; FERRARO, N.G.; 
SOARES, P.A. Física – ciência e tecnologia: 

volume 3. São Paulo: Moderna, v. 3, 2010. 
 

Física para o ensino 
médio 

Fuke; Kazuhito FUKE, L.F.; KAZUHITO, Y. Física para o 
Ensino Médio. São Paulo: Saraiva, v. 3, 2010. 

Física Gualter; Helou; Newton BISCUOLA, G. J.; BÔAS, N. V.; DOCA, R. 
H. Física. São Paulo: Saraiva, v.3, 2010. 

 
Física e Realidade Aurelio Gonçalves Filho; 

Carlos Toscano 
FILHO, A. G.; TOSCANO, C. Física e 

Realidade: ensino médio física. São Paulo: 
Scipione, v.3, 2010. 
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Resumo 

 
Cada vez mais estudantes com Necessidades Educativas Especiais (NEE) são matriculados na rede 
regular de ensino no Brasil. Em função disso, não são raros os professores de Física que se deparam 
com a seguinte questão: como posso propor atividades verdadeiramente inclusivas nas aulas que 
conduzo? Com o objetivo de auxiliar esses docentes, apresentamos neste trabalho uma revisão da 
literatura sobre o ensino de Física para pessoas com NEE. Para isso, consultamos os números de 
sete das principais revistas da área de ensino de Física publicadas entre os anos de 2001 e 2012. 
Foram selecionados 21 artigos que tratavam tanto da formação de professores para ensinarem Física 
no âmbito da educação inclusiva, como de avaliações ou propostas de formas de se ensinar Física 
para pessoas com NEE. Nesses trabalhos é abordado, exclusivamente, o ensino de pessoas com 
deficiência física, com forte enfoque no ensino para pessoas com deficiência visual. Nenhum artigo 
foi encontrado tratando, por exemplo, do ensino para estudantes dislexos ou com altas habilidades. 
Da análise dos artigos revisados, constatamos que é possível se contornar parte dos problemas 
enfrentados por estudantes com NEE por meio de atividades específicas que considerem as 
dificuldades dos alunos inclusos. No entanto, verificamos também que os professores de Física, por 
não estarem preparados, não apresentam conhecimentos suficientes para conduzirem tais atividades 
em suas aulas. Frente a esse contexto, defendemos que os cursos de licenciatura em Física precisam 
despender mais atenção à preparação de professores para o ensino de pessoas com NEE. 
 
Palavras-chave: necessidade educativa especial; educação inclusiva; ensino de Física. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Inseguros e desamparados para enfrentar um grande desafio: é assim que frequentemente os 
professores se sentem quando se deparam com a integração de um aluno com Necessidades 
Educativas Especiais (NEE) em suas classes regulares (Bibiano, 2011). Em parte, esse sentimento 
dos docentes é explicado pelo fato de que uma grande parcela deles não possui formação adequada 
para enfrentarem essa situação (Oliveira et al., 2011). Apesar disso, a tendência é de que a presença 
de estudantes com NEE em classes regulares seja cada vez mais frequente. Indo ao encontro do que 
é reivindicado na Declaração de Salamanca (Brasil, 1994), que foi aprovada na Conferência 
Mundial de Educação Especial de 1994, as diretrizes nacionais de educação estabelecem que, 
preferencialmente, a oferta de ensino para esses estudantes deve ocorrer na rede regular de ensino 
(e. g., LDB, 1996). Tal cenário, somado aos resultados de pesquisas que evidenciam que a mera 
inserção de alunos com NEE em classes regulares não garante a eles a igualdade de oportunidades 
de aprendizagem (Grumbine & Alden, 2006), torna latente a necessidade de investigações que 
busquem esclarecer as nuances relacionadas com o ensino voltado para esses estudantes. 

Com o objetivo de traçar um panorama das pesquisas e propostas relacionadas com o ensino 
de Física para pessoas com NEE desenvolvidas no país, apresentamos nesse trabalho uma revisão 
da literatura das principais revistas nacionais da área de ensino de Física. Nela, procuramos 
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prioritariamente identificar as dificuldades enfrentadas por professores e alunos em aulas com 
contexto inclusivo, assim como metodologias que possibilitem a atenuação dessas dificuldades. 
 
METODOLOGIA E ARTIGOS ANALISADOS 
 

A revisão da literatura apresentada neste trabalho contempla os artigos publicados em sete 
das principais revistas nacionais entre os anos de 2001 e 2012 que tratam do ensino de Física para 
pessoas com NEE, abrangendo tanto educação inclusiva1 quanto educação especial2. As revistas 
revisadas são: Caderno Brasileiro de Ensino de Física (CBEF), Revista Brasileira de Ensino de 
Física (RBEF), Ciência & Educação (C&E), Física na Escola, Investigação no Ensino de Ciências 
(IENCI), Revista Brasileira de Pesquisa em Ensino de Ciências (RBPEC) e Revista Ensaio. 

Podemos identificar duas categorias de trabalhos entre os 21 artigos selecionados. A 
primeira delas agrupa 6 artigos que abordam a formação de professores para ensinarem Física no 
âmbito da educação inclusiva e especial. A segunda congrega 15 trabalhos que procuram investigar 
ou propor formas de se ensinar Física para pessoas com NEE. Na Tabela 01, é apresentado o 
número de artigos dessa última categoria por revista, por ano e por conteúdo abordado. 

 
Tabela 01 – Número de trabalhos com investigações ou propostas de formas de ensinar Física para 
pessoas com NEE por revista, por ano e por conteúdo abordado. Nenhum artigo foi encontrado no 
CBEF. 

Conteúdo 
Abordado 

RBEF C&E Física na 
Escola IENCI RBPEC Ensaio 

Total 

20
07

 

20
08

 

20
06

 

20
10

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
06

 

20
07

 

20
06

 

20
10

 

20
01

 

20
10

 

Óptica 1 1    1 1   1    5 
Astronomia  1            1 

Mecânica   1 1 1   1    1 1 6 
Eletromagnetismo      1   1     2 

Física Moderna           1   1 
Total 3 2 4 2 2 2 15 

 
Destaca-se que, no processo de seleção dos artigos analisados, não foram encontrados 

trabalhos sobre o ensino de Física para alunos com transtornos funcionais específicos (e.g., dislexia, 
discalculia), transtornos globais de desenvolvimento (e.g., autismo, síndrome de Asperger), 
superdotação, altas habilidades ou distúrbios genéticos que afetam a cognição (e.g., síndrome de 
Down). Todos os trabalhos que analisavam o ensino de Física para indivíduos com NEE tinham 
como enfoque o ensino para pessoas com deficiências físicas. Dentre os 21 artigos selecionados, 18 
trabalhos abordavam o ensino para alunos com deficiência visual e dois envolviam o ensino para 
estudantes com deficiência auditiva. Foi identificado ainda um trabalho que enfoca a formação de 
professores no âmbito da educação inclusiva em geral, sem destaque específico para alguma 
deficiência. Nesse trabalho, é feita uma investigação com discentes de cursos de licenciatura de 
Física, Química e Biologia sobre a oferta de disciplinas e discussões no âmbito da educação 
inclusiva por parte da Universidade da qual eram alunos.  

Os trabalhos analisados envolveram os mais diversos níveis de ensino, indo do Ensino 
Fundamental ao Superior. Sete artigos analisam situações em que grupos de licenciandos conduzem 
minicursos para alunos cegos inclusos em turmas com estudantes normovisuais. Seis abrangem a 
formação de professores tanto no ensino de Física, como no de Ciências e Matemática. Tratando do 

                                                
1	  Educação	   inclusiva	   é	   entendida	   como	   o	   processo	   de	   inclusão	   de	   alunos	   com	   NEE	   ou	   com	   distúrbios	   de	  
aprendizagem	  na	  rede	  regular	  de	  ensino	  em	  todos	  os	  graus	  de	  ensino	  (Mrech,	  1998).	  
2	  Educação	   especial	   é,	   na	  perspectiva	  da	   educação	   inclusiva,	   um	  conjunto	  de	   recursos,	   serviços	   e	   atendimento	  
educacional	  especializado,	  disponibilizado	  aos	  alunos	  com	  deficiência	  física	  ou	  mental	  (Brasil,	  2007).	  
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Ensino Médio, foram analisados sete trabalhos, sendo que esses abordavam o ensino de Física por 
meio da construção de material tátil-visual para alunos com deficiência visual. Apenas um artigo 
aborda o ensino de Física-Química para alunos surdos do Ensino Fundamental utilizando 
Tecnologias da Informação e Comunicação. 
 
ENSINO DE FÍSICA PARA PESSOAS COM NEE: UM PANORAMA GERAL 
 
 Nos trabalhos analisados nesta revisão da literatura, pôde-se identificar cinco objetivos 
principais: i) compreender as dificuldades comunicacionais entre professores e alunos com 
deficiência visual; ii) propor o uso de maquetes táteis-visuais e gravações sonoras para o ensino de 
Física para pessoas com NEE; iii) investigar a formação de futuros professores de Física para o 
ensino de turmas mistas, ou seja, com alunos inclusos e alunos sem deficiência; iv) analisar as 
concepções de licenciandos sobre o ensino para pessoas com deficiência; e v) detectar e avaliar as 
concepções alternativas de alunos com deficiência visual. Nos próximos parágrafos, passamos a 
discutir os resultados e as conclusões desses trabalhos. 
 A avaliação e a compreensão das dificuldades comunicacionais de estudantes com 
deficiência visual em aulas de Óptica, Mecânica e Física Moderna são os objetivos de Camargo et 
al. (2008), Camargo (2010), Camargo et al. (2010) e Camargo & Nardi (2010). Esses trabalhos têm 
como contexto o curso “O outro lado da Física”, conduzido por licenciandos de Física em uma 
disciplina de prática de ensino como um curso para estudantes da Educação Básica. Cada grupo de 
5 graduandos era encarregado de desenvolver uma parte do curso que era relacionada com um 
tópico específico de Física previamente sorteado. O material confeccionado deveria ser voltado 
tanto para pessoas com deficiência visual como para normovisuais. Entre os alunos da Educação 
Básica que participaram do curso, além de 35 estudantes sem deficiência, havia dois cegos: um de 
nascença e outro que perdeu a visão ao longo da vida. 
 Em Camargo et al. (2008), analisam-se as dificuldades dos dois alunos cegos do curso 
quando estudavam Óptica. Foram identificadas 101 dificuldades comunicacionais para o aluno cego 
de nascença e 25 para o aluno que perdeu a visão na fase adulta. Segundo os autores, a estrutura 
áudio-visual interdependente precisa ser separada, ou seja, se faz necessário para os estudantes 
separar a dependência mútua entre os códigos auditivos e visuais que dão suporte material à 
veiculação de informações. É evidenciado que o histórico visual do aluno, ou seja, a evolução da 
deficiência visual do estudante é uma variável central no ensino de Óptica. Seguindo a mesma linha 
de pesquisa, Camargo (2010) analisa aspectos comunicacionais dos dois alunos cegos do curso “O 
outro lado da Física” quando eles estudavam Mecânica. O autor ressalta que, em geral, as 
estratégias metodológicas utilizadas pelos licenciandos centravam-se na utilização da lousa e na 
demonstração visual de experimentos. Com isso, a linguagem tornava-se um fator que limitava a 
comunicação entre os alunos com deficiência visual, o professor e seus colegas sem deficiência 
visual. Assim, esses alunos inclusos não desfrutavam das mesmas oportunidades de aprendizagem 
que seus colegas normovisuais, encontrando-se em uma situação de exclusão no interior da sala de 
aula. Camargo (2010) frisa ainda que associações são inúteis para cegos de nascença, e que, muitas 
vezes, a descrição oral do evento estudado é insuficiente. Em outro trabalho, este focado no ensino 
de tópicos de Física Moderna para alunos com deficiência visual, Camargo et al. (2010) relatam 
novamente que as dificuldades de comunicação fizeram com que os alunos cegos não 
compreendessem integralmente aspectos de Física Moderna, como o significado dos gráficos do 
Efeito Fotoelétrico. Camargo & Nardi (2010) analisam os contextos comunicacionais adequados ou 
não para a inclusão de alunos com deficiência visual no ensino de Mecânica. Segundo os autores, a 
interatividade e a dialogicidade devem ser fortemente exploradas entre alunos com e sem 
deficiência visual. Além disso, é necessário buscar desvinculação dos significados das 
representações visuais, tentando reproduzi-los por códigos não visuais. 
 A confecção de materiais táteis-visuais para deficientes visuais é uma preocupação de uma 
série de artigos. Camargo et al. (2008), por exemplo, procuram ensinar a construção de materiais 
táteis-visuais de fenômenos ópticos e apresentam sugestões de como o professor pode conduzir uma 
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atividade que se vale desses recursos. Os autores defendem ainda que promover discussões entre 
estudantes com e sem deficiência visual possibilita que o conhecimento seja construído 
conjuntamente, estimulando a aprendizagem mútua. Indo ao encontro desse trabalho, Camargo et al. 
(2009) discutem o ensino da composição da luz e de suas características por meio da construção de 
um disco de Newton multisensorial. No mesmo sentido, através da criação ou adaptação de 
equipamentos que emitam sons ou que possam ser manipulados, Camargo (2007) evidencia que é 
possível ensinar o conceito de aceleração para alunos cegos ou com baixa visão (visão subnormal). 
Nesse trabalho, o autor apresenta três propostas de atividades que envolvem os seguintes tópicos: i) 
força de atrito e o conceito de desaceleração; ii) queda dos corpos; e iii) posição de encontro de 
corpos em movimento. Nas duas primeiras atividades, o autor propõe a construção dos materiais 
táteis-visuais. Na terceira, sugere o uso de gravações sonoras de um evento físico para abordar uma 
situação-problema com os estudantes. Ao final de todas essas atividades, é recomendada uma 
proposta de condução de atividade para professores e interessados.  

Ainda no campo do material tátil-visual, Dominici et al. (2008) propõem a construção de um 
kit contendo materiais táteis-visuais para se demonstrar o céu noturno para pessoas com deficiência 
visual fazendo uso de adaptações de algumas de suas representações visuais internas (esfera e 
mapas celestes) e fomentar a discussão sobre o assunto. O material foi avaliado por funcionários, 
voluntários e clientes da Fundação Dorina Nowill. O objetivo desse material não é ser auto-
explicativo, mas alguns cuidados devem ser tomados a fim de dar maior autonomia à pessoa com 
deficiência que está manuseando as cartas e/ou mapas celestes. Alto relevo, legenda em Braille e 
texturas diferentes são bastante úteis, possibilitando o emprego da maior quantidade possível de 
sentidos. Mesmo assim, algumas informações devem ser fornecidas à parte, de modo a não deixar a 
maquete poluída, confundindo o estudante devido a uma sobrecarga cognitiva. 
 Por meio de entrevistas, Costa et al. (2006) investigam como professores estão ensinando 
Física para deficientes visuais e como os alunos com deficiência visual estão aprendendo. Para tal, 
os autores convidaram professores e alunos com deficiência visual para descreverem suas 
experiências no ambiente escolar e buscaram identificar: i) as dificuldades enfrentadas na escola; ii) 
a formação do professor; iii) a infraestrutura disponível (livros, tecnologias e demais recursos 
didáticos); e iv) sugestões de melhorias. Segundo os autores, faltam ao aluno com deficiência visual 
materiais adaptados, experimentos que envolvem os conteúdos estudados em sala de aula, monitoria 
especial, acessibilidade arquitetônica, professores com formação adequada e recursos tecnológicos 
para o processo de ensino-aprendizagem. 
 No trabalho de Oliveira et al. (2011) foram entrevistados alunos de cursos de licenciatura de 
Ciências Biológicas, Química e Física a fim de avaliar se esses alunos possuem formação adequada 
e se sentem preparados para a educação inclusiva. Por meio de um questionário, os autores 
verificaram uma carência nos cursos pesquisados, tanto em relação à falta de conhecimento sobre 
educação inclusiva e alunos com NEE, quanto na formação inicial dos entrevistados. 
 No âmbito da formação de professores, Lima & Machado (2011) propõem uma reflexão 
com licenciandos de Física a fim de verificar suas opiniões sobre a contribuição da disciplina 
intitulada “Ensino de Física e Inclusão Social” para suas formações acadêmicas no sentido de 
sinalizar os caminhos de uma prática de ensino transformadora. As autoras constatam que os 
licenciandos entendem que o professor deve, no âmbito do ensino para pessoas com NEE, se 
dedicar especialmente à busca de estratégias que permitam a transposição dos conteúdos de Óptica 
e de Eletromagnetismo (considerados os mais difíceis de serem ensinados a alunos com deficiência 
pelos entrevistados). Destaca-se que, mesmo depois da disciplina, permanece entre os estudantes e 
pesquisadores a concepção de que os alunos com deficiência visual não podem aprender tudo. 
Segundo os licenciandos, para que houvesse a inclusão desses alunos, os professores teriam de 
despender de tempo extra, o que, segundo eles, comprometeria o ensino de suas turmas, 
prejudicando os demais alunos. Além disso, os licenciandos entendem que os alunos com 
deficiência visual são notados como diferentes pela sociedade, e que, como decorrência, o ensino de 
Física ainda não parece algo natural, como é para os alunos sem deficiência. 
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 Lima & Castro (2012) interpretam o discurso de estudantes de outra turma da disciplina 
“Ensino de Física e Inclusão Social”. Dessa vez, os alunos demonstraram preocupação e 
importância com a temática da inclusão. Eles declararam que as leituras e discussões desenvolvidas 
durante as aulas foram bastante produtivas para suas formações. Mesmo assim, o trabalho final da 
disciplina, que envolvia a construção de um material tátil-visual, foi desenvolvido por apenas um 
dos alunos, não atingindo, portanto, o objetivo de promover a interação dos estudantes e despertar 
neles a necessidade de se usar materiais alternativos. O primeiro aluno entrevistado relatou que 
encararia um trabalho de ensino exclusivo com um aluno com deficiência visual, mas considerou a 
possibilidade de lecionar para uma turma com alunos cegos inclusos impensável. O segundo 
demonstrou insegurança em trabalhar com uma turma mista e revelou que necessitaria de auxílio de 
terceiros nessa situação. O único a desenvolver a atividade final da disciplina demonstrou medo ao 
referir-se a pessoas com deficiência, embora tenha reconhecido que cada um pode ser deficiente 
dependendo do ponto de vista. 
 O trabalho de Dickman & Ferreira (2008) discute os desafios e as perspectivas dos 
professores no processo de ensino-aprendizagem de Física para estudantes cegos. Por meio de uma 
entrevista com professores e alunos cegos, os autores investigaram como um aluno cego aprende ou 
pode aprender Física. Nas entrevistas e depoimentos, os autores perceberam que, para promover a 
compreensão da Física para alunos com deficiência visual, os professores precisam se valer: i) da 
experimentação; ii) de materiais táteis-visuais; iii) da percepção de diferença de tempo de 
aprendizagem entre um aluno normovisual e um aluno cego; e iv) da promoção da utilização da 
memória e de cálculos. 
 O trabalho de Camargo & Scalvi (2001) analisa concepções alternativas sobre repouso e 
movimento de seis pessoas com deficiência visual profunda (cegueira) de nascença ou adquirida 
que não possuíam deficiência intelectual e/ou auditiva. Os autores concluem que as pessoas com 
deficiência visual têm concepções bastante semelhantes às do senso comum em relação aos temas 
de repouso e movimento. Além disso, eles buscam auxiliar a elaboração de atividades de ensino não 
fundamentadas em referenciais visuais. A fim de incentivarem os alunos a questionarem suas 
concepções sobre Mecânica, os autores sugerem que sejam propostas situações-problema que 
envolvam representações táteis-visuais e auditivas, de forma a gerar conflitos cognitivos nesses 
estudantes a respeito das propostas apresentadas. 

Camargo & Nardi (2007a) e Camargo & Nardi (2007b), a partir de um minicurso que foi 
elaborado para a disciplina de “Prática de Ensino de Física”, procuram avaliar quais são as 
dificuldades encontradas por licenciandos no planejamento de atividades para alunos com 
deficiência visual que abordem, respectivamente, tópicos de Eletromagnetismo e Óptica. Os autores 
dos dois trabalhos também avaliam quais seriam as atitudes a serem adotadas por esses estudantes a 
fim de construírem uma prática de ensino de Física que contemple alunos com deficiência visual. 
Camargo e Nardi (2007b) buscam também instigar as opiniões sobre a inclusão de alunos com 
deficiência visual na rede regular de ensino perante professores sem formação na área. Camargo & 
Nardi (2007a) e Camargo & Nardi (2007b), assim como Camargo et al. (2008) e Camargo & Nardi 
(2010), chegam a conclusões bastante semelhantes. Esses trabalhos destacam que, para se ensinar 
Física para pessoas com deficiência visual, outros sentidos devem ser explorados, como a audição e 
o tato. Além disso, eles frisam que deve ser estimulada a interação entre alunos cegos e 
normovisuais, de forma a facilitar o entendimento do conteúdo exposto, trocando experiências 
mutuamente. 
 Camargo & Silva (2006) analisam uma atividade elaborada e conduzida com alunos com 
deficiência visual que envolve a predição da posição de encontro de dois móveis. Essa atividade foi 
dividida em dois momentos: o primeiro envolvia um problema aberto que consistia em uma 
avaliação de uma gravação sonora envolvendo uma possível colisão entre um carro e um trem 
avaliada pelos alunos com deficiência visual; o segundo abrangia uma discussão sobre o problema 
abordado e uma elaboração de hipóteses de soluções para ele. Segundo os autores, os alunos se 
motivaram com essa atividade, pois ela não se valia de nenhum recurso visual, o que foi muito 
importante para a contextualização do problema discutido. Além disso, foi possível, por meio do 
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problema aberto, a produção de hipóteses acerca da posição de encontro do trem e o carro 
utilizando-se diversas variáveis.  

Camargo et al. (2006) analisam duas atividades de Ensino de Física elaboradas e conduzidas 
com um grupo de alunos cegos. Essas atividades consistem em questões abertas, onde os alunos 
deveriam debater as possíveis soluções para os problemas estudados. As questões investigadas 
envolviam: i) o conceito de força gravitacional no contexto do movimento de um objeto em um 
plano inclinado; ii) o movimento de queda de um disco metálico dentro de um tubo. As atividades 
foram estruturadas em função de manipulações táteis, percepções auditivas e momentos de 
discussões e busca de soluções para situações problema. Por meio delas, os alunos cegos estudaram 
e compreenderam que a força gravitacional possui ação à distância. Além disso, segundo os autores, 
os alunos adaptaram-se bem em relação à metodologia de ensino e aos materiais adaptados 
utilizados no curso. Isso ficou evidente a partir da efetiva participação dos estudantes e da 
motivação demonstrada por eles frente às atividades. 
 O trabalho de Souza et al. (2008) analisa a eficácia de materiais táteis-visuais destinados ao 
ensino de Eletrodinâmica para alunos com deficiência visual. Para tal, foram conduzidas três 
sessões de ensino-aprendizagem com um aluno cego. As duas sessões iniciais demandavam a 
utilização de materiais táteis-visuais, sendo que a primeira consistia no estudo da atração e repulsão 
entre cargas e condutores ou isolantes e a segunda, no estudo de um circuito elétrico. Já a terceira 
sessão consistia na construção de um circuito elétrico. Os autores concluem que os materiais táteis-
visuais utilizados possibilitaram que o aluno cego pudesse não só compreender tópicos básicos de 
Eletrodinâmica estudados nessas sessões, mas também serviram para despertar a motivação e o 
interesse do aluno. 

O trabalho de Paiva (2006) descreve como decorreu o ensino e a aprendizagem de alunos 
surdos do 8º ano de escolaridade na disciplina de Ciências (Física-Química) de uma escola de 
Lisboa (Portugal), num contexto em que o ensino foi essencialmente mediado pelo computador 
(através de documentos interativos desenvolvidos para a investigação com base no Modelo do 
Processamento da Informação de Robert Gagné) com suporte do professor e centrado no aluno. O 
público alvo da pesquisa foram quatro alunos com deficiência auditiva em grau moderado ou 
profundo. Segundo a autora, os alunos demonstraram maior motivação ao trabalharem diretamente 
com o computador, o que possibilitou a aquisição de parte das competências desejadas pelo 
professor. Com o uso de tecnologias da informação e comunicação, os alunos desfrutaram de uma 
maior autonomia no sentido de não precisarem frequentemente de um intérprete da língua 
portuguesa de sinais para entender as atividades, possibilitando a superação de algumas barreiras de 
comunicação entre alunos e professor. De modo surpreendente, o que mais desmotivou os alunos 
surdos participantes da pesquisa foi a coleta de dados dos experimentos realizados e a elaboração de 
conclusões, fato que não é explicado pela autora. Além disso, a utilização das tecnologias de 
informação e comunicação não foi suficiente para promover a superação das concepções negativas 
dos alunos sobre a disciplina de Ciências.  

Borges & Costa (2010) questionaram professores sobre o ensino de surdos e suas vivências 
na escola. Para tal, docentes de uma escola de surdos foram solicitados a descrever suas 
experiências em escolas especiais, abordando temas como: formação profissional (inicial e 
continuada), infraestrutura escolar, a presença do intérprete em sala de aula, a língua de sinais, o 
ensino e a avaliação de aprendizagem de jovens surdos. Os docentes entrevistados afirmaram não 
terem sido preparados adequadamente na graduação para atender pessoas com deficiência, mas 
esforçaram-se em aprender por conta própria. Também afirmaram que as escolas possuem recursos 
didáticos e infraestrutura para o ensino de pessoas com deficiência, porém os materiais não são 
suficientes. 
 Os principais percalços relacionados ao ensino para pessoas com deficiência discutidos por 
Camargo et al. (2008; 2010), Camargo et al. (2010), Camargo & Nardi (2010) e Dickman & 
Ferreira (2008) acabam se relacionando. Os autores frisam o quão difícil é ter um aluno incluso 
quando não há a preparação dos professores para essa realidade. O reflexo dessa falta de formação 
adequada é a dificuldade em adaptar aulas, conceitos, linguagem, instrumentos de medida e, até 
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mesmo, materiais que tanto alunos videntes quanto alunos com deficiência visual possam tirar 
proveito. Também apontam que as grandes dificuldades no entendimento de determinados eventos 
físicos são basicamente decorrentes das representações visuais utilizadas pelos professores na 
explicação dos conteúdos, que acabam não sendo compreendidas pelos alunos deficientes visuais. 
Os autores previnem ainda sobre a necessidade do investimento em pesquisa na área da educação 
inclusiva como forma de facilitar a compreensão por parte dos professores que vivem essa situação. 
Dickman & Ferreira (2008) evidenciam ainda que estudantes cegos possuem as mesmas condições 
de um desempenho escolar semelhante aos alunos videntes. A única diferença é que eles necessitam 
de uma abordagem especial. 

Para Dominici et al. (2008), a grande dificuldade de se ensinar alunos com deficiência visual 
é a abordagem de conceitos subjetivos como, por exemplo, infinito ou horizonte. Além disso, os 
autores ressaltam que deve-se considerar as características dos alunos durante a confecção de um 
material tátil-visual. Se for voltado para pessoas com deficiência visual leve, pode-se, por exemplo, 
utilizar cores contrastantes no lugar de alto relevo. 

Costa et al. (2006),  Oliveira et al. (2011), Lima & Machado (2011) e Lima & Castro (2012) 
destacam que  as principais dificuldades enfrentadas pelos professores no ensino para pessoas com 
deficiência visual são: i) a falta de preparo para o ensino de alunos inclusos na rede regular; ii) a 
necessidade de se adaptar material didático e currículo para alunos com e sem deficiência 
simultaneamente devido à falta de recursos pedagógicos em sala de aula; iii) o desconhecimento do 
Braille, iv) o ensino de tópicos abstratos (Óptica e Eletromagnetismo) sem poder usufruir de 
recursos visuais para tal; v) o esforço extra exigido para a preparação das aulas; e vi) o 
desconhecimento sobre o que é um aluno com deficiência e o que são NEE. 

A dificuldade de se ensinar conceitos abstratos sem recursos visuais é um aspecto do ensino 
para pessoas com deficiência visual ressaltado por outros autores. Camargo & Scalvi (2001) e 
Camargo & Nardi (2007a; 2007b), por exemplo, ressaltam que o principal entrave do ensino para 
pessoas com deficiência visual é a tendência de que a unificação do conhecimento seja realizada por 
meio da visão. Para Souza et al. (2008), o ensino de conteúdos abstratos pautados na experiência 
visual dificulta enormemente o entendimento. Isso faz com que o professor tenha que fornecer 
alternativas táteis e/ou auditivas para suprir a necessidade de seu aluno. Também é um desafio tanto 
para alunos cegos, quanto para alunos normovisuais, saber como levar os alunos a superar 
concepções científicas alternativas. 

Para Borges & Costa (2010), as principais dificuldades apontadas pelos docentes 
entrevistados são: i) a falta de preparação para lidar com alunos com deficiência auditiva; ii) o 
desconhecimento da temática surdez; iii) e o receio de que o intérprete transmita uma informação 
divergente da desejada pelo professor. Os professores apontam também a falta de infraestrutura das 
escolas e a falta de materiais adequados para a realização de atividades.  

Apresentamos até aqui um panorama geral dos trabalhos sobre o ensino de Física para 
pessoas com NEE que selecionamos nesta revisão da literatura. Buscando sintetizar os principais 
resultados dos artigos analisados, apresentaremos na próxima seção algumas das mais importantes 
implicações desses trabalhos para a pesquisa e o ensino de Física.   
 
IMPLICAÇÕES PARA A PESQUISA E PARA O ENSINO DE FÍSICA 
 

A avaliação dos artigos analisados nos permitiu identificar uma série de recomendações para 
o ensino de Física para pessoas com NEE e para o desenvolvimento de pesquisas na área. 
Passaremos a apresentá-los em tópicos: 

 
§ Obstáculos comunicacionais precisam ser superados por professores e 

estudantes com deficiência visual: Camargo et al. (2008) destacam que os 
significados das palavras precisam ser desvinculados de representações visuais 
durante os diálogos travados entre estudantes com deficiência visual, seus colegas 
sem deficiência e seus professores. Camargo et al. (2008), Camargo (2010), 
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Camargo et al. (2010) e Camargo & Nardi (2010) sugerem que, para possibilitar que 
os estudantes com deficiência visual vençam suas dificuldades comunicacionais, a 
interação entre eles com seus professores e com seus colegas sem deficiência visual 
deve ser intensificada. Os autores destacam que a falta de dialogicidade adequada faz 
com que os alunos com deficiência visual encontrem-se excluídos na sala de aula. Já 
Dickman & Ferreira (2008) ressaltam que os professores podem contornar as 
dificuldades de conteúdos que se apóiam fortemente na visualização por meio de 
práticas experimentais. 
 

§ As concepções alternativas de alunos com deficiência visual são semelhantes às 
do senso comum: Camargo & Scalvi (2001) e Camargo & Nardi (2007) evidenciam 
tal fato quando investigam as concepções de deficientes visuais sobre os temas 
repouso e movimento e Eletromagnetismo, respectivamente. A alternativa proposta 
pelos autores para que os alunos possam superar tais concepções é a introdução de 
situações-problema que envolvam representações táteis-visuais e auditivas com a 
finalidade de gerar desconfianças cognitivas que incentivem os alunos a 
questionarem seus conhecimentos prévios. Essa alternativa é proposta também nos 
trabalhos de Camargo & Silva (2006) e Camargo et al. (2006), onde os alunos 
investigados testam hipóteses a partir de um problema aberto na temática da 
Mecânica. 

 
§ Materiais táteis-visuais e gravações sonoras são de grande importância para o 

ensino de Física para pessoas com deficiência visual: Dominici et al. (2008) 
destacam que maquetes em que alunos com deficiência visual possam tocar e 
perceber alto relevo, texturas diferentes, cores destacadas (no caso de alunos com 
baixa visão), legendas em Braille, e algum tipo de informação são bastante válidos 
para a melhor compreensão dos estudantes cegos ou com baixa-visão, desde que elas 
não sobrecarreguem cognitivamente os estudantes. 

 
§ A formação dos professores de Física no que tange ao preparo para o 

desenvolvimento da educação inclusiva tem se mostrado insuficiente: Costa et al. 
(2006) e Oliveira et al. (2011) destacam que a formação insuficiente de professores 
de Física e Ciências, respectivamente, afeta diretamente na aprendizagem de alunos 
com algum tipo de deficiência. Além disso, a fala de preparo dos professores se 
reflete no uso inadequado das salas de recursos multifuncionais, o que, segundo 
Paiva (2006), contribui para a desmotivação dos alunos com deficiência em relação à 
aprendizagem de Física e Química. Lima & Machado (2011) ressaltam ainda que os 
professores devem buscar estratégias que permitam que os estudantes compreendam 
conteúdos considerados difíceis por alunos com deficiência visual, como, por 
exemplo, Óptica e Eletromagnetismo. Investigando o ensino de Física para pessoas 
com deficiência auditiva, Borges & Costa (2010) identificam uma preocupação dos 
professores em relação a intérpretes que não possuem a compreensão de conteúdo de 
Ciências. Para eles, essa falta de conhecimento configura um empecilho que precisa 
ser superado para que haja a efetiva aprendizagem dos alunos com deficiência 
auditiva. 

 
§ Pesquisas precisam ser desenvolvidas com estudantes que possuem outras NEE: 

Estima-se que a dislexia, que é um transtorno de aprendizagem de origem 
neurobiológica, atinge entre 5% e 17% da população mundial, o que a configura 
como um dos mais frequentes distúrbios apresentados por estudantes em salas de 
aula (HAJE, 2013). No entanto, não foi identificado nem ao menos um trabalho nas 
revistas consultadas nesta revisão onde se buscasse investigar as nuances do ensino 
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de Física para pessoas com essa NEE. O mesmo quadro se repete para outros 
distúrbios de aprendizagem importantes, como, por exemplo, superdotação e 
discalculia. Tal fato evidencia a necessidade de que a área de ensino de Física 
despenda mais atenção para o ensino de pessoas com NEE.  

 
Por fim, destacamos também que não se pode esquecer de que é de extrema importância que 

os alunos com deficiência participem efetivamente das atividades desenvolvidas nas aulas de Física 
por meio da troca de ideias e de experiências com alunos sem NEE, de modo que eles não fiquem 
em uma situação de exclusão. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A análise dos artigos revisados neste trabalho evidenciou que é possível se conduzir 
atividades inclusivas sobre Física, mesmo na rede regular de ensino, levando-se em conta as 
dificuldades dos estudantes e se valendo de recursos especialmente desenvolvidos para o ensino de 
pessoas com NEE. Para isso, no entanto, é necessário que os professores sejam preparados para 
enfrentarem as dificuldades inerentes à educação inclusiva, e a literatura mostra que isso não vem 
ocorrendo satisfatoriamente. Frequentemente, cursos de formação de professores ignoram o ensino 
para pessoas com NEE, o que faz com que os docentes da Educação Básica não promovam 
oportunidades de aprendizagem adequadas para esses estudantes. 

Outro aspecto que torna-se evidente nesta revisão da literatura é a falta de trabalhos na área 
de ensino de Física com enfoque no ensino para pessoas com NEE. Frente ao contexto em que 
vivemos, em que o número de estudantes com NEE matriculados na rede regular de ensino cresce 
no Brasil, passando de 375 mil alunos (Cunha & Schenini, 2009), os 21 artigos encontrados nas 
principais revistas de ensino de Física do país na última década representam uma parcela muito 
pequena do que vem sendo realizado na área. Cabe ressaltar que, desses poucos trabalhos, 12 
(57,1%) apresentam entre seus autores um mesmo pesquisador, evidenciando que as investigações 
publicadas são concentradas praticamente em um único grupo de pesquisa. Destaca-se ainda que a 
ênfase dos artigos publicados tem sido exclusivamente no ensino de pessoas com deficiências 
físicas. Com isso, a área tem ignorado as nuances relacionadas com o ensino de Física para alunos 
com dislexia, discalculia e superdotação, por exemplo. 

A conclusão geral desta revisão da literatura é de que existe um longo caminho a ser 
percorrido no que tange à pesquisa sobre o ensino para pessoas com NEE e ao desenvolvimento de 
propostas de atividades voltadas a esses alunos. Para que mais trabalhos sejam desenvolvidos com 
tais enfoques, defendemos que é fundamental que os cursos de licenciatura em Física passem a 
despender mais atenção ao ensino para pessoas com NEE. Despertando o interesse de futuros 
professores para o tema, entendemos que, consequentemente, mais pesquisadores se dedicarão a 
investigar as dificuldades relacionadas ao ensino de Ciências para pessoas com NEE, o que 
possivelmente implicará em mais propostas de ensino com essa ênfase. Talvez desse modo 
possamos futuramente oferecer a todas as pessoas com NEE as mesmas oportunidades de 
aprendizagem de Ciências que seus colegas desfrutam. 
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Resumo 

 
O objetivo deste trabalho é apresentar a proposta de trabalho realizado junto à atividade 
“Lançamento de Foguetes de Garrafa PET”. Nesta atividade é proposta a construção de foguetes a 
partir de garrafas PET junto aos alunos para posterior lançamento com propulsão a ar comprimido. 
Com os lançamentos analisamos as distâncias alcançadas pelos foguetes e trabalhamos os 
conteúdos de cinemática e dinâmica junto aos alunos, além de instigar a curiosidade por temas 
pouco abordados no Ensino Médio. O projeto segue as teorias de aprendizagem de perspectiva 
freireana na abordagem com os alunos, usando como tema motivador a astronomia, mais 
especificamente o lançamento de foguetes. A partir deste trabalho está sendo desenvolvida uma 
unidade didática sobre o assunto. 
 
Palavras-chave: Astronomia; Paulo Freire; Lançamento de Foguete. 
 
INTRODUÇÃO 
 
 Já se passou quase meio século desde o final da corrida espacial (disputa entre Estados 
Unidos da América -EUA- e União das Repúblicas Soviéticas Socialistas -URSS- pela supremacia 
na exploração e tecnologia espacial). Nestes anos muita coisa mudou e evoluiu, dentre elas destaco 
a evolução da ciência, com foco na tecnologia. Analistas descrevem como tecnologia a aplicação 
real da ciência na sociedade. Essa tecnologia (utilizada por pessoas, governos e instituições, com 
ideologias próprias ou coletivas) tem decidido guerras e mudado sociedades, necessitando uma mão 
de obra extremamente qualificada, com os requisitos avançados que a ciência de hoje requer. 
 Essa qualificação necessária na pesquisa e desenvolvimento das tecnologias que tanto 
necessitamos precisa ser adquirida em algum lugar. Apesar da educação viver uma crise de 
qualidade, segundo a opinião difundida por toda a sociedade hoje, também é consenso geral onde 
ocorre essa qualificação: na escola. É desde o Ensino Fundamental que se forma a relação com o 
conhecimento que é fundamental para a construção da autonomia, um dos elementos da cidadania. 
E o professor contribui de forma significativa nesse processo. 
 Em contraponto, encontramos uma realidade absurda no Brasil, em pleno século XXI: A 
profissão de professor é cada vez menos valorizada e reconhecida no país, a exemplo das limitadas 
condições de trabalho e remuneração. Os cursos de licenciatura acabam muitas vezes com alta 
evasão, também causada pela falta de perspectivas no futuro profissional. 
 Para propiciar uma maior vivência do contexto escolar, os cursos de licenciatura geralmente 
possuem como obrigatórias disciplinas de estágio em docência, que leva o licenciando a ministrar 
algumas aulas em alguma escola. Cursar uma disciplina de estágio, geralmente ao final do curso de 
licenciatura, às vezes pode não ser suficiente para dar ao futuro professor uma ideia da 
complexidade dos processos de ensino-aprendizagem em uma escola e nos demais ambientes onde 
pode ocorrer esse processo. 
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 Como solução para este problema, existem os programas de iniciação à docência (como o 
PIBID, por exemplo) e, mais abrangentes, projetos de extensão que também contribuem nesse 
processo, como os Aventureiros do Universo, que é o projeto em questão neste trabalho. Os 
Aventureiros do Universo: Universidade + Escola trilhando juntos novos caminhos, é um projeto do 
Departamento de Astronomia do Instituto de Física da UFRGS, que visa uma integração entre 
Universidade e Escolas em geral através do tema motivador – a Astronomia. Este projeto teve sua 
origem nos Laboratórios Didáticos1 desenvolvidos em parceria com as professoras-referência de 
uma turma de progressão do primeiro ciclo da EMEF Mário Quintana, em 2011, tendo se tornado 
um programa de extensão em 2012, quando protagonizou diversas atividades em Porto Alegre e 
outras cidades. Somaram-se ao projeto discentes de diversas áreas, desenvolvendo trabalhos que 
buscam construir sequências e oficinas didáticas transdisciplinares, (re)significando o processo de 
ensino-aprendizagem e promovendo ações interdisciplinares junto às diferentes áreas do 
conhecimento. O programa “Aventureiros” tem por objetivo a problematização do senso comum 
dos sujeitos através do conhecimento científico contextualizado pela mediação do professor. Neste 
processo também se desconstitui a “educação bancária” (FREIRE, 1968), onde o professor é quem 
domina o conhecimento, sendo desta forma “superior” aos alunos. 
 Com base nessa humanização do ensino, diretamente relacionada com o ato de educar 
(FREIRE, 1968), Gabriel Dias Carvalho Júnior escreveu seu artigo “As concepções de Ensino de 
Física e a construção da cidadania” (Carvalho Junior, 2002) onde discorre acerca do papel social do 
professor dentro da sala de aula, como suas experiências, opiniões e posições perante certos 
assuntos podem interferir na sua maneira de lecionar e o resultado disso no aluno: 
 

 O ensino de Física, em particular, deve permitir que os alunos, através 
de atividades propostas durante as aulas, tenham acesso a conceitos, 
leis, modelos e teorias que expliquem satisfatoriamente o mundo em 
que vivem, permitindo-lhes entender questões fundamentais como a 
disponibilidade de recursos naturais e os riscos de se utilizar uma 
determinada tecnologia que poderia ser nociva a algum ecossistema. O 
trabalho crítico do professor deve auxiliar ao aluno a construir uma 
mentalidade também crítica, questionadora, transgressora. Em uma 
palavra: libertária. 
Inserido nesse contexto de libertação, o ensino de Física não pode se 
contentar em simplesmente solicitar ao aluno que memorize equações 
e as utilize em problemas elaborados fora de qualquer contexto. Deve-
se lutar por um ensino de Física que seja pautado por discussões 
amplas, com um constante diálogo com o mundo, com a sociedade e 
com os atores do processo educativo. 

 
 Levando em consideração esse enfoque não “alienante” (FREIRE, 1968), desenvolvemos 
uma sequência didática visando uma contextualização histórica e social. Na publicação “Mesa 
redonda: Influência da História da Ciência no Ensino de Física” (Cruz, 1988), Frederico Cruz 
afirma: 
 

 A história pode não ser prática, mas torna a Física mais humana, pois 
mostra seu processo, desmistificando o fato de ela parecer inacessível. 
Para quem não conhece a sua História, parece que suas descobertas 
foram feitas sempre por gênios. 

                                                
1	  Laboratório	  Didático:	  discentes	  da	  disciplina	  de	  Ensino	  de	  Astronomia,	  da	  Licenciatura	  em	  
Física	  da	  UFRGS,	  planejam	  e	  executam	  atividades	  didáticas	  em	  uma	  turma	  ou	  mais	  turmas	  de	  
escolas	  das	  redes	  públicas	  municipal	  e/ou	  estadual,	  sob	  supervisão	  das(os)	  professoras(es)	  	  
da	  escola	  e	  da	  universidade.	  
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 Por tratar este projeto a respeito de um ensino palatável, contextualizador e não “alienante”, 
foi escolhido como objeto de estudo uma turma do primeiro ano do Ensino Médio, em uma escola 
pública (Colégio Estadual Odila Gay da Fonseca) localizada no extremo sul de Porto Alegre. Após 
reuniões com a professora Karen Espíndola (entre outros professores), decidimos trabalhar na 
criação de uma unidade didática com enfoque não “alienante” e de forma significativamente 
palatável. Verificamos, também, que não existem propostas metodológicas para o ensino de Física 
dos movimentos (vertical e horizontal) no Ensino Médio  baseadas em Ciência, Tecnologia e 
Sociedade (CTS) que utilizem a Astronomia como tema motivador para explicar alguns conceitos 
vistos. Essa unidade teria que ser uma proposta metodológica de concepção didático-científica com 
enfoque em CTS, apoiada nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio de Ciências 
da Natureza, Matemática e suas Tecnologias - PCN (BRASIL, 2000) e as Orientações Educacionais 
Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s+ (BRASIL, 2002). 
 Por ser a referência pedagógica do programa “Aventureiros” decidiu-se pelas teorias de 
aprendizagem de perspectiva freireana, que busca a formação de um cidadão mais crítico, com o 
ensino sendo baseado em situações do cotidiano, questionando o aluno acerca dos eventos de 
interesse da sociedade em que está inserido, tornando o aprendizado mais significativo, uma vez 
que parte da realidade do aluno e trabalha na lógica da produção de possibilidades transformadoras. 
Pelas palavras de Marco Moreira (Moreira, 2009): 
 

 Paulo Freire sempre se destacou por defender uma pedagogia 
libertadora, por uma educação política, mas em sua obra “Pedagogia 
da autonomia: saberes necessários à prática educativa” (1996) 
encontramos muitos princípios sobre a docência que cabem 
perfeitamente em qualquer curso sobre metodologia de ensino. Os 
princípios gerais são: 1. não há docência sem discência; 2. ensinar não 
é transferir conhecimento; 3. ensinar é uma especificidade humana. 

 
 Pela pedagogia de perspectiva freireana, o professor não é o detentor do conhecimento, mas 
professor e aluno constroem juntos um conceito, ou seja, a visão dos personagens professor e aluno 
deixa de ser uma visão de técnicas de ensino e passa a ser uma visão de interação entre dois seres 
humanos, com uma aprendizagem mais significativa e transformadora. O processo de aprendizado 
deixa de ser apenas um processo cognitivo, mas passa a envolver pensamentos, sentimentos e ações. 
 Para ele (Freire, 1996), “o educador que, ensinando qualquer matéria, ‘castra’ a 
curiosidade do educando em nome da eficácia da memorização mecânica do ensino dos conteúdos, 
tolhe a liberdade do educando, a sua capacidade de aventurar-se. Não forma, domestica”. Ou seja, 
“...nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se alheada, de um lado, do exercício da 
criticidade que implica a promoção da curiosidade ingênua à curiosidade epistemológica e, de 
outro, sem o reconhecimento do valor das emoções, da sensibilidade, da efetividade, da intuição ou 
adivinhação”. 
 Com vista nesta pedagogia da autonomia de Freire, desenvolvemos nossa unidade a partir 
do tema motivador mais específico, os foguetes. A partir deste tema, conseguimos uma 
contextualização histórica, com a evolução obtida ao longo dos anos com o aprimoramento da 
tecnologia disponível. Com a construção de um equipamento de lançamento a partir do artigo (de 
Souza, 2007) e os foguetes feitos com garrafas PET, elaboramos oficinas de aplicação junto aos 
alunos com enfoque na análise dos movimentos de subida e descida, em movimentos horizontais, 
verticais e oblíquos para que se pudesse concatenar com os conteúdos que estavam sendo 
desenvolvidos pelo plano didático (movimento retilíneo uniforme e variado, queda livre, 
lançamento de projéteis, Leis de Newton e hidrostática), no período previsto entre junho e setembro 
do ano de dois mil e treze. 
 A partir de uma primeira palestra realizada pelo grupo Aventureiros do Universo, foi 
apresentado aos alunos uma breve explanação sobre conceitos básicos de astronomia, movimentos 
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de astros, tamanhos, distâncias, etc, ressaltando a importância do estudo de Astronomia como tema 
de ligação com outras áreas. A partir desta primeira palestra, os participantes, em conjunto com 
professores, definiram temas a serem tratados, tendo sido o lançamento de foguetes escolhido como 
tema de uma turma do primeiro ano. Após a escolha, a professora da turma propôs um trabalho de 
pesquisa, onde os alunos deveriam realizar um levantamento sobre os principais fatores que podem 
influenciar em um lançamento de foguete, para que os alunos se ambientassem com termos e 
conceitos básicos que seriam trabalhados. Foi marcada, então, uma segunda reunião com os alunos 
onde foi realizada uma oficina para construção e lançamento dos foguetes de garrafa PET. Os 
alunos deveriam levar o material para construção (garrafas PET, bandejas de isopor ou papelão e 
fita adesiva), sendo que os aventureiros forneceriam o restante para a oficina (instruções de 
construção e lançador). 
 Nesta primeira oficina os alunos receberam instruções de montagem bastante gerais, 
proporcionando uma problematização a respeito dos formatos dos foguetes e montagem, sendo os 
alunos responsáveis pela construção. Com os foguetes construídos, partimos para o lançamento dos 
mesmos, que foi realizado no pátio da escola, com a supervisão da professora da turma e do grupo 
dos Aventureiros do Universo. Os lançamentos foram realizados na vertical e com inclinação 
(variando o ângulo de lançamento) e foram analisados os resultados. Por ser uma primeira tentativa, 
muitos foguetes não atingiram altura e estabilidade para poderem analisar seu movimento, logo, foi 
discutido o porquê dos movimentos não serem como o esperado e, a partir disto, os alunos iriam 
discutir maneiras de melhorar o formato dos foguetes. 

Para os foguetes que atingiram um movimento mais uniforme, foram medidas a distância e o 
tempo de voo, para que os dados fossem utilizados em sala de aula para uma análise quantitativa do 
movimento. Os alunos, divididos em duplas, eram responsáveis por anotar o que observavam. Na 
semana seguinte aos lançamentos, os alunos responderam algumas questões referentes à atividade e 
suas observações como forma de avaliar os conhecimentos prévios e as informações coletadas e 
observadas durante a construção e lançamento dos foguetes. As questões foram: 

1)   O que você achou da construção dos foguetes e do lançamento? 
2) O que você acha que poderemos estudar com a motivação: Foguete? 
3) Quais fatores influenciaram no movimento do foguete? 
4) Durante os lançamentos com ângulos, qual ângulo atingiu maior alcance? 
5) No lançamento na vertical, quais fatores estão relacionados com o movimento vertical? 

 As respostam indicam que uma prática diferenciada realmente motiva os alunos e torna as 
aulas mais contextualizadas com a realidade dos mesmos. Segundo relato da professora, “eles 
gostaram da prática e demonstraram em suas respostas a importância da atividade para o 
desenvolvimento dos conceitos de movimento. A percepção dos conceitos envolvidos na atividade 
ficou clara para os alunos em suas respostas”. 
 Como sequência do projeto, após o retorno dos alunos das férias de inverno, os mesmos 
assistirão um filme, “O Céu de Outubro”, dirigido por Joe Johnston, filme de 1999, que trata de um 
estadunidense que, após o laçamento do foguete Sputnik pela União Soviética, decide construir o 
próprio foguete com a ajuda de uma professora e amigos. Após isso o grupo dos Aventureiros do 
Universo irá retornar à escola para uma nova oficina de montagem de foguetes, onde se espera que 
a primeira experiência de lançamento e as reflexões posteriores ocorridas auxiliem na 
problematização dos requisitos para a construção de foguetes capazes de serem lançados. Assim, 
esperamos que os novos foguetes sejam mais elaborados que os primeiros, sem as falhas habituais 
com relação às asas (aletas) e montagem. Com essa segunda oficina, deveremos adquirir dados que 
permitam uma análise crítica a respeito dos conceitos envolvidos. A partir desta análise esperamos 
que os alunos demonstrem uma melhor compreensão do assuntos abordados, sendo esta 
aprendizagem facilitada com o uso de um tema motivador, no caso, ligado à Astronomia, 
proporcionando uma maior contextualização e facilitando a interdisciplinaridade. 
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Resumo 
 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um material instrucional que se acredita possa servir 
como motivação para o estudo do conteúdo de Física Térmica por estudantes da escola de nível 
médio. O material foi desenvolvido como proposta didática no trabalho de dissertação de Mestrado 
Profissional em Ensino de Física, do Instituto de Física da UFRGS, do primeiro autor. É composto 
de vídeos de curta duração, legendados, de experimentos de Física que servem para demonstrar, 
ilustrar ou para instigar a curiosidade dos estudantes acerca de determinado fenômeno. Alguns dos 
vídeos produzidos são exibidos acompanhados de uma descrição sucinta e apresentando uma 
proposta de atividades a ser desenvolvida com os alunos em sala de aula. Na proposta didática que 
embasa este trabalho os vídeos destinam-se a uma exibição para os alunos acompanhada de uma 
explicação do professor, ou seja, os vídeos servem como apoio às aulas e não como forma de 
substituir o papel do professor. Os vídeos apresentam experimentos reais, de maneira a aproximar o 
conteúdo da sala de aula com o cotidiano do estudante. Espera-se que sirvam para motivar os 
estudantes e criar um ambiente de aprendizagem através de uma melhor interação entre professor e 
aluno e entre os alunos. 
 
Palavras-chave: Vídeos; Física Térmica; Ensino de Física. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Arroio e Giordan (2006) destacam que as informações na sociedade provêm principalmente 
da televisão, ou seja, as pessoas estão habituadas a receber informações através de imagem e som. 
Desta forma, acredita-se que a aprendizagem pode se dar de maneira mais significativa se os 
estudantes forem expostos, não só a explanação do professor, mas também a outros recursos 
audiovisuais, como imagens, vídeos, sons. Acredita-se que os estudantes possuem uma melhor 
capacidade de entendimento quando submetidos a recursos diversos, entretanto, cabe ressaltar que 
tais recursos devem servir como uma estratégia pedagógica adicional, não necessariamente 
presentes em todas as aulas e muito menos que substitua o papel do professor. 

Produziu-se, durante o desenvolvimento desta proposta didática, um acervo de vídeos de 
experimentos de Física Térmica, que poderá ser usado, principalmente, por professores que tenham 
interesse em diversificar sua prática pedagógica. Em muitos casos, estes professores recorrem a 
vídeos “caseiros” que não raro apresentam bom conteúdo, mas sem uma boa produção. Os autores 
preocuparam-se com a realização de vídeos que aliem estes dois aspectos, boa produção com 
conteúdo adequado. Os vídeos foram produzidos voltados para a prática pedagógica, ou seja, 
destinados a professores. 

Muito já se discutiu sobre a introdução de novas tecnologias no ambiente escolar e de suas 
potencialidades, nas palavras de Moran (2002): A força da linguagem audiovisual está em que 
consegue dizer muito mais do que captamos, chegar simultaneamente por muitos mais caminhos do 
que conscientemente percebemos. 

Moran (1995) destaca que o vídeo deve ser utilizado de forma a aproximar a sala de aula do 
cotidiano, não dispensando o papel do professor. O professor deve utilizar este recurso como uma 
ferramenta a mais no processo de ensino aprendizagem e não como a única ferramenta, sendo que o 
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uso inadequado do vídeo pode ser desastroso para a aprendizagem. Usando as nomenclaturas de 
Moran (1995), os vídeos não devem ser utilizados como: (i) Tapa buraco: Utilizado para preencher 
o tempo vago; (ii) Vídeo-enrolação: Sem vinculação aos assuntos estudados; (iii) Vídeo-
deslumbramento: Utilização apenas de vídeos esquecendo as demais tecnologias, dinâmicas e 
técnicas de ensino, levando a uma monotonia e empobrecimento das aulas; (iv) Vídeo-perfeição: 
Preocupar-se com detalhes de edição, defeitos técnicos e estéticos ao invés de preocupar-se com o 
conteúdo; (v) Só-vídeo: Exibição pura e simplesmente do vídeo sem discussão dos conteúdos e sem 
interação com outros conteúdos da aula. 

Dentre as contribuições que podem ser oferecidas através do uso de vídeos durante a prática 
docente, Moran (2009) destaca: (a) Maior interesse dos alunos; (b) Aulas mais atraentes; (c) 
Comunicação audiovisual; (d) Melhor fixação dos assuntos principais; (e) Complementação das 
discussões do material impresso. 

O material instrucional desenvolvido e aqui descrito é uma tentativa de preencher a lacuna 
existente entre o desejo de se utilizar um material diversificado em sala de aula e a falta de materiais 
adequados. Apesar de a proposta contemplar apenas uma pequena parte do conteúdo de Física do 
Ensino Médio, ela pode ser encarada como um trabalho inicial, que poderá ser ampliado no futuro 
pelo autor ou por outros colaboradores que se interessarem pela proposta. O objetivo é apresentar 
uma solução rápida e prática, mesmo para aqueles professores que têm pouco conhecimento sobre 
informática ou não dispõem de recursos na escola para realizar demonstrações de experimentos. A 
criação de vídeos com demonstrações de experiências simples de Física, que costumam ser descritas 
nos livros textos comumente na forma de figuras, podem servir como organizadores prévios ou 
substituir alguma demonstração quando esta não for possível de ser realizada em sala de aula. 

Os vídeos foram desenvolvidos e utilizados sempre com o intuito de fomentar a discussão 
dos conteúdos, em nenhum momento pretendeu-se que a simples exibição do material servisse 
como uma forma de transmissão única e definitiva do conhecimento, tampouco se pretendeu que o 
vídeo substituísse o papel do professor.  Quando foi aplicado em sala de aula, o material foi 
utilizado sempre como uma ferramenta a mais na discussão dos conceitos envolvidos em cada 
situação. De forma análoga, em cada uma das situações procurou-se fazer um resgate histórico da 
construção do conhecimento, procurando deixar o formalismo matemático para um segundo 
momento. 

 
MATERIAIS DESENVOLVIDOS 
 

Os vídeos foram produzidos de modo a contemplar a maior parte dos conteúdos de Física 
Térmica do Ensino Médio, de modo que o professor possa usar, em quase todas as aulas, ao menos 
um vídeo para ilustrar parte do conteúdo abordado, ora como uma atividade prévia, motivadora, 
para o assunto a ser tratado, ora como uma atividade avaliativa do conteúdo trabalhado. Ficando a 
critério do professor a escolha do melhor método a ser desenvolvido, sempre de forma 
independente, ou seja, não há a necessidade da exibição de um determinado vídeo antes de outro.  

Este material é destinado a uma exibição, para os alunos, acompanhada de uma explicação 
do professor, ou seja, os vídeos servem como apoio às aulas e não como forma de substituir o papel 
do professor. São apresentados experimentos reais, de forma a aproximar o conteúdo da sala de aula 
com o cotidiano do estudante.  

Os vídeos estão distribuídos em oito grupos de conteúdos, numerados de I a VIII, de modo a 
facilitar a sua localização. Esta lista deve ser vista como uma sugestão de atividade e não como um 
rígido cronograma, ficando sempre a critério do professor a utilização de determinado vídeo no 
momento que julgar mais conveniente na sua prática docente. 

Abaixo, na Tabela 01, são listados os grupos de conteúdos e os vídeos que se situam em 
cada conteúdo. Mais adiante, após a Tabela 01, será apresentado resumidamente o conteúdo dos 
vídeos1 seguindo a denominação apresentada na Tabela 01. 
                                                
1 Grande parte dos materiais e equipamentos utilizados nos experimentos foi cedida pelos Laboratórios de Ensino do 
Instituto de Física, UFRGS. 
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Tabela 01 - Organização dos vídeos dentro dos grupos. 
GRUPO NOME DO GRUPO NOME DO VÍDEO 

I Calor e temperatura Centelha de palha de aço 
II Calor específico Calor específico água e óleo 
 

III 
 
Capacidade térmica 

Balão na chama da vela 
Capacidade térmica da água 

IV Comportamento dos gases Transformações adiabáticas 
 
 

V 

 
 
Condução térmica 

Água como transmissora de calor 
Bons e maus condutores de calor 
Condução térmica em metais 
Convecção no ar 
Correntes de convecção na água 
Temperatura em diferentes partes de um martelo 

 
 
 

VI 

 
 
 
Dilatação térmica 

Anel de Gravesande 
Difusão molecular 
Dilatação dos gases 
Dilatação linear 
Dilatação volumétrica 
Lâmina “bimetálica” 

 
VII 

 
Leis da termodinâmica 

Fenômenos reversíveis e irreversíveis 
Gelo derretendo 
Máquina térmica 

 
 

VIII 

 
 
Mudança de estado físico 

Água fervendo 
Água fervendo em baixa pressão 
Experimento de Tyndall 
Fusão da água 

 
Centelha de palha de aço 

Na série de vídeos intitulada “Centelha de palha de aço” (Figura 01) estes são destinados, 
principalmente, a uma discussão inicial da necessidade de se estabelecer uma diferença entre calor e 
temperatura. Ao longo do vídeo são propostos alguns questionamentos acerca do conteúdo 
abordado no experimento. O professor pode fazer pausas e discutir com os estudantes algumas 
tentativas de resposta às questões. A sua realização se deu através da queima de um pedaço de palha 
de aço com uma produção intensa de faíscas que não oferecem nenhum risco à pele. 

 

 
Figura 01 – Prints da tela do vídeo “Centelhas de palha de aço”. 

 
Calor específico água e óleo 

Os vídeos intitulados “Calor específico água e óleo” (Figura 02Figura ) apresentam dados de 
um experimento realizado com massas iguais de água e de óleo. Supõe-se que as duas porções 
recebem a mesma quantidade de calor. O objetivo é determinar o calor específico do óleo utilizando 
os dados medidos no experimento e apresentados no vídeo. 
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Figura 02 – Prints da tela do vídeo “Calor específico água e óleo”. 

 
Balão na chama da vela 

No vídeo “Balão na chama da vela” (Figura 03) é apresentado um experimento realizado 
com um balão cheio de ar que é aproximado à chama de uma vela e explode. A seguir, aproxima-se 
da chama da vela um balão semelhante cheio de água e ele não explode. Este vídeo se destina 
principalmente à discussão sobre condução térmica, capacidade térmica e calor específico de 
diferentes substâncias. Todos os vídeos possuem um roteiro de atividades para os alunos. A seguir, 
como um exemplo destes roteiros, é apresentado parte do roteiro que acompanha este vídeo. 

 

 

Roteiro de atividades 

Balão na chama da vela 

Objetivo Geral 

 Discutir qualitativamente os conceitos de calor específico e de condução do calor. 

Atividade  

1) O ar é um bom ou um mau condutor de calor? 

2) Se um balão cheio de ar for aproximado à chama de uma vela, o que ocorre com o balão? 

3) Se um balão cheio de água for aproximado à chama de uma vela, o que ocorre com o 

balão? 

4) Qual é o calor específico do ar? 

5) Qual é o calor específico da água? 

 
Capacidade térmica da água 
No vídeo “Capacidade térmica da água” (Figura 03) é apresentada uma proposta para aprofundar a 
discussão envolvendo os conceitos de calor específico e capacidade térmica. 
 

 
Figura 03 – Prints da tela do vídeo “Capacidade térmica da água”. 
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Transformações adiabáticas 
Estes vídeos foram concebidos com o intuito de ilustrar o conteúdo relacionado ao comportamento 
dos gases, em particular trata-se aqui das transformações adiabáticas. No vídeo “Transformações 
adiabáticas” (Figura 04) é apresentado um experimento no qual uma seringa é conectada em uma 
extremidade a um termômetro e ao lado, próximo ao termômetro, possui um pequeno furo (que é 
tapado com o dedo no momento da compressão), na outra extremidade possui um êmbolo usado 
para comprimir um gás (ar) aprisionado no interior da seringa. O objetivo deste experimento é 
ilustrar uma transformação adiabática, considerando que devido à transformação ser muito rápida 
não ocorra trocas de calor consideráveis durante a compressão. Posteriormente há trocas de calor 
entre o gás aquecido, a ponteira do termômetro e as paredes da seringa. A temperatura registrada é a 
temperatura de equilíbrio após estas trocas de calor. 
 

 
Figura 04 – Prints da tela do vídeo “Transformações adiabáticas”. 

 
Água como transmissora de calor 

Neste vídeo apresenta–se um experimento que se destina principalmente à discussão sobre 
condução térmica. O vídeo “Água como condutora de calor” (Figura 05) foi realizado com o auxílio 
de um bico de Bunsen, utilizado para ferver a porção de água que se encontra na parte superior de 
um tubo contendo gelo, enquanto a água, no restante do tubo, permanece em estado sólido. O 
objetivo deste vídeo é despertar o interesse dos estudantes pelos conceitos físicos envolvidos na 
transmissão de calor. 
 

 
Figura 05 – Prints da tela do vídeo “Água como condutora de calor”. 

 
Bons e maus condutores de calor 

O vídeo “Bons e maus condutores” (Figura 06) de calor foi feito utilizando-se uma vela e 
um pedaço de papel-toalha enrolado em diversos materiais. O objetivo deste vídeo é promover uma 
discussão acerca do conceito de condução térmica, estimulando a discussão a partir dos fenômenos 
observados, através do método POE (Predizer, observar, explicar) (Araújo e Veit, 2009) ou após a 
discussão teórica do conteúdo como uma demonstração entre outras aplicações. 
 

 
Figura 06 – Prints da tela do vídeo “Bons e maus condutores de calor”. 
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Condução térmica em metais 
Este vídeo foi concebido para promover uma discussão acerca da condução térmica em 

metais, espera-se que sirva de motivação à discussão da diferença da condução térmica entre os 
diferentes tipos de metais, visto que, de um modo geral, os metais são bons condutores de calor, 
Sobre três tubos de materiais diferentes foram depositadas gotas de parafina espaçadas de 5 cm. 
Considera-se que os três tubos recebem calor igualmente, visto que as chamas das velas têm 
aproximadamente o mesmo tamanho. A montagem do aparato pode ser vista na Figura 07. 
 

 
Figura 07 – Prints da tela do vídeo “Condução térmica em metais”. 

 
Convecção no ar 

O vídeo intitulado “Convecção no ar” (Figura 08) foi concebido com o intuito de promover 
uma discussão sobre as correntes de convecção, em particular das correntes de convecção no ar. 
Uma pequena hélice é colocada em movimento através das correntes de convecção originadas a 
partir do aquecimento do ar pela chama de uma vela. Espera-se que o vídeo sirva de motivação no 
estudo das correntes de convecção em fluidos ou como forma de ilustrar o conteúdo. 
 

 
Figura 08 – Prints da tela “Convecção no ar”. 

 
Correntes de convecção na água 

Os vídeos da série “Correntes de convecção na água” (Figura 09) são destinados a promover 
uma discussão acerca do conteúdo de condução térmica em fluidos, em específico de correntes de 
convecção em líquidos. Espera-se que tais vídeos sirvam de motivação para o estudo através da 
observação do fenômeno ou como forma de exemplificar o conteúdo. 

O vídeo apresenta um experimento em que duas porções de água, a primeira a uma 
temperatura mais baixa (azul) e a outra a uma temperatura mais alta (vermelha) são adicionadas a 
uma cuba com água à temperatura ambiente. Observa-se, então, que a porção azul vai em direção ao 
fundo do recipiente e a porção vermelha se distribui na superfície. 
 

 
Figura 09 – Prints da tela do vídeo “Correntes de convecção na água”. 

 
Temperatura em diferentes partes de um martelo 
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O vídeo “Temperatura em diferentes partes de um martelo” (Figura 10) foi realizado 
utilizando-se um termômetro (termopar) e um martelo, seu objetivo é promover uma discussão se 
podemos confiar em nossos sentidos para determinar se um objeto está a uma temperatura mais 
baixa ou mais elevada que outro. Esta experiência, apesar de simples, pode promover uma 
discussão sobre a necessidade de se definir muito bem os conceitos de calor e temperatura. 
 

 
Figura 10 – Prints da tela do vídeo “Temperatura em diferentes partes de um martelo”. 

 
Anel de Gravesande 

Estes vídeos foram produzidos utilizando-se um dispositivo2 inventado por Willem Jacob's 
Gravesande e destina-se ao estudo da dilação de corpos sólidos. No vídeo (Figura 11) demonstra-se 
que uma esfera de metal passa através do orifício de uma chapa metálica quando ambas estão à 
mesma temperatura, ou seja, o diâmetro da esfera é menor que o diâmetro interno do orifício da 
chapa metálica. Após a esfera ser aquecida com um bico de Bunsen ela aumenta de volume, 
portanto seu diâmetro também aumenta e a esfera não passa mais através do orifício da chapa 
metálica. A questão central no vídeo está em observar o que ocorre com as dimensões do orifício da 
chapa metálica quando esta é aquecida, ou seja, o orifício também aumenta o seu diâmetro. 
 

 
Figura 11 – Prints da tela do vídeo “Anel de Gravesande”. 

 
Difusão molecular 

Os vídeos sobre “Difusão molecular” (Figura 12) foram realizados com duas porções de 
água a diferentes temperaturas. Em cada porção foi adicionada uma gota de corante. Observa-se o 
modo como a gota de corante se espalha em cada uma das porções. Com este experimento espera-se 
estabelecer uma discussão acerca de um modelo molecular em fluidos. 
 

 
Figura 12 – Prints da tela do vídeo “Difusão molecular”. 

 
Dilatação dos gases 

                                                
2 O equipamento utilizado neste vídeo foi cedido pelo técnico Renato Divan Silveira de Souza dos Laboratórios de 
Ensino do Instituto de Física, UFRGS. (http://oficinadeensino.blogspot.com.br/) 
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Os vídeos intitulados “Dilatação dos gases” foram feitos utilizando-se um balão de festas 
comum cheio com ar dos pulmões e um pote de isopor contendo nitrogênio líquido, cuja 
temperatura é de cerca de -196°C. Nestes vídeos temos por objetivo estabelecer uma discussão 
sobre o modelo de dilatação em gases e a influência da pressão atmosférica no volume do balão. No 
vídeo dilatação dos gases (Figura 13) o balão é inserido no pote de isopor contendo nitrogênio 
líquido, observa-se o que ocorre com o volume do balão quando este está mergulhado no nitrogênio 
e depois que o mesmo é retirado do recipiente.  
 

 
Figura 13 – Prints da tela do vídeo “Dilatação dos gases”. 

 
Dilatação linear 

A realização destes vídeos se deu utilizando-se um dispositivo 3  produzido de forma 
artesanal especialmente confeccionado para o estudo qualitativo da dilatação linear. O vídeo 
“Dilatação linear” (Figura 14) apresenta inicialmente as partes que compõem o equipamento, tendo 
em vista que é aconselhável o indivíduo conhecer primeiro o funcionamento do equipamento e as 
partes que o compõem para melhor observar o fenômeno da dilatação linear. Após a apresentação 
inicial é apresentada a posição no marcador em que se encontra o ponteiro do dilatômetro, bem 
como o valor da temperatura do líquido (água) que entrará em contato com a barra de alumínio. O 
objetivo da atividade é propor ao estudante que determine o coeficiente de dilatação linear do tubo 
de alumínio a partir dos dados apresentados. Este vídeo pode ser utilizado em substituição a um 
problema meramente teórico, ou seja, pode-se propor uma atividade em que o estudante coleta 
dados de um experimento, calcula o coeficiente de dilatação linear do tubo e depois compara este 
valor com um valor tabelado. Acredita–se que este método pode propiciar um ambiente no qual o 
estudante sinta-se mais motivado para a realização da tarefa. 
 

 
Figura 14 – Prints da tela do vídeo “Dilatação linear”. 

 
Dilatação volumétrica 

Neste experimento um tubo de vidro foi inserido em um Erlenmeyer, que continha água com 
um corante, através do orifício presente na sua rolha de silicone. Com o auxílio das mãos, o ar que 
se encontra acima do líquido é aquecido e expande-se, aumentando a pressão interna, fazendo com 
que o líquido suba no interior do capilar. A seguir, o ar acima do líquido é resfriado através do 
contato de uma pedra de gelo com a parede externa do Erlenmeyer. Isto faz com que a pressão 
interna diminua e a pressão atmosférica empurra para baixo o líquido no capilar. 

Este vídeo tanto pode ser utilizado para discutir os conceitos envolvidos na dilatação dos 
gases quanto para introduzir o conteúdo de termodinâmica, visto que tal aparato assemelha-se ao 

                                                
3 O equipamento (dilatômetro) utilizado neste vídeo foi produzido pelo técnico Renato Divan Silveira de Souza dos 
Laboratórios de Ensino do Instituto de Física, UFRGS.  (http://oficinadeensino.blogspot.com.br/) 
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termoscópio de Galileu, ou seja, pode-se discutir a construção de um termômetro utilizando-se o 
equipamento apresentado no vídeo (Figura 15). 
 

 
Figura 15 – Prints da tela do vídeo “Dilatação volumétrica”. 

 
Lâmina “bimetálica” 

Para a realização dos vídeos intitulados “Lâmina “bimetálica”” (Figura 16) foi utilizado o 
invólucro de uma pastilha de vitamina C efervescente cortado na forma de uma pequena lâmina. 
Este invólucro é composto de duas faces, uma é revestida de alumínio e a outra, é papel, não 
constituindo, portando, uma lâmina de dois metais diferente. Entretanto, considera–se que, para fins 
didáticos, o comportamento apresentado pela lâmina atende ao conteúdo que se quer discutir: Há 
dois materiais que apresentam coeficientes de dilatação térmica diferentes e que possibilitam a 
discussão do conteúdo e das aplicações no cotidiano dos conceitos envolvidos na dilatação dos 
sólidos. 
 

 
Figura 16 – Prints da tela do vídeo “Lâmina "bimetálica"”. 

 
Fenômenos reversíveis e irreversíveis 

O vídeo “Fenômenos reversíveis e irreversíveis” (Figura 17) destina-se à ilustração de 
fenômenos reversíveis e irreversíveis. No vídeo é demonstrada a expansão de um gás em uma 
seringa, o qual não é um fenômeno rigorosamente reversível. Também são apresentados como 
exemplos de fenômenos irreversíveis: um pedaço de papel que entra em combustão e uma gota de 
corante que se dissolve na água. 
 

 
Figura 17 – Prints da tela do vídeo “Fenômenos reversíveis e irreversíveis”. 

 
Gelo derretendo 

O vídeo intitulado “Gelo derretendo” (Figura 18) é destinado à ilustração de um processo no 
qual ocorre o aumento da entropia do sistema (Béquer + gelo + água + ambiente). Este processo 
pode também ser utilizado para exemplificar a mudança de estado físico. Este vídeo foi gravado ao 
longo de aproximadamente 40 minutos e utilizando-se um programa de computador foi possível 
acelerá-lo para aproximadamente 20s. 
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Figura 18 – Prints da tela do vídeo “Gelo derretendo”. 

 
Máquina térmica 

No vídeo4 intitulado “Máquina térmica” (Figura 19) é apresentado um exemplo de máquina 
térmica muito simples, cujo objetivo é familiarizar o estudante com os conceitos tal como fonte 
quente, fonte fria, transformação de calor em trabalho, etc. Este vídeo pode ser utilizado como 
forma de introduzir o conceito relacionado ao rendimento de uma máquina térmica ou como um 
exercício no qual o estudante tem por objetivo calcular o rendimento teórico máximo da máquina 
térmica.  
 

 
Figura 19 – Prints da tela do vídeo “Máquina térmica”. 

 
Água fervendo 

O vídeo apresenta uma porção de água aquecida, com um ebulidor, até o ponto de ebulição. 
A partir deste vídeo pode-se iniciar uma série de discussões acerca dos fenômenos observados. O 
vídeo “Água fervendo” (Figura 20) inicia com uma questão que busca despertar o interesse dos 
estudantes pelo vídeo (A que temperatura a água entra em ebulição?). A partir do início do vídeo, 
enquanto se observa o fenômeno de aquecimento da água, são discutidos diversos outros aspectos 
relevantes e que podem contribuir com o aprendizado: A escala de temperatura do termômetro, os 
fenômenos da evaporação e da condensação, a formação de bolhas no interior do líquido e as 
correntes de convecção, os estados físicos da matéria, a pressão atmosférica, a pressão de vapor, a 
dependência da densidade do líquido com a temperatura são alguns dos conteúdos que podem ser 
abordados além da análise do ponto de ebulição da água. Ao final do vídeo há uma questão que 
busca estabelecer a diferença entre os fenômenos da ebulição e da evaporação. 
 

 
Figura 20 – Prints da tela do vídeo “Água fervendo”. 

 
Água fervendo em baixa pressão 

O vídeo “Água fervendo em baixa pressão” (Figura 21) foi produzido utilizando-se uma 
seringa de vidro contendo água a uma temperatura um pouco abaixo da temperatura de ebulição 
(100°C a 1 atm de pressão). Os vídeos podem ser utilizados para discutir a influência da pressão 
                                                
4	  O equipamento utilizado neste vídeo foi cedido pelo técnico Renato Divan Silveira de Souza dos Laboratórios de 
Ensino do Instituto de Física, UFRGS. (http://oficinadeensino.blogspot.com.br/)	  
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atmosférica no ponto de ebulição das substâncias, em particular o ponto de ebulição da água. Uma 
porção de água, a uma temperatura abaixo do ponto de ebulição, é introduzida no interior de uma 
seringa de vidro, medindo-se sua temperatura com um termômetro. Após a extremidade da seringa 
ser obstruída com o dedo indicador, o êmbolo é puxado de modo a diminuir a pressão dentro da 
seringa, observa-se que a água dentro da seringa entra em ebulição por alguns instantes. 
 

 
Figura 21 – Prints da tela “Água fervendo em baixa pressão”. 

 
Experimento de Tyndall 

Para a realização do “Experimento de Tyndall” (Figura 22) uma barra de gelo (garrafa pet 
contendo água congelada) foi suspensa sobre duas barras de ferro. A seguir, dois objetos de 5 kg de 
massa, unidas por um fio de aço de 0,5 mm de diâmetro, foram suspensas sobre o gelo de modo que 
o fio de aço pressionasse a barra de gelo. O experimento teve um tempo de gravação contínua de 1 
hora e 30 minutos, posteriormente, o vídeo foi acelerado, em um programa de computador, para 
aproximadamente 1 min e 15 segundos, permitindo assim uma fácil e rápida visualização do 
fenômeno. 
 

 
Figura 21 – Prints da tela do vídeo “Experimento de Tyndall”. 

 
Fusão da água 

Para a realização deste vídeo foram adicionadas algumas pedras de gelo em um béquer 
contendo água à temperatura ambiente. Dois termômetros foram posicionados em diferentes partes 
do recipiente, um dos termômetros foi posicionado no fundo do copo com água, de forma que não 
mantivesse contado direto com o gelo, o outro, próximo à superfície e em contato com o gelo 
fundente. O tempo total de realização deste experimento (Figura 22) foi de aproximadamente 2h e 
30 min, posteriormente o vídeo foi acelerado para 1min e 10s, de forma a facilitar a visualização e 
discussão dos conteúdos relacionados ao fenômeno. O objetivo do vídeo é o de demonstrar que a 
temperatura de fusão da água permanece constante durante a transformação de fase. 
 

 
Figura 22 – Prints da tela do vídeo “Fusão da água (gelo)”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

É comum o conteúdo de Física Térmica ser baseado em um enfoque excessivamente 
matemático quando apresentado na escola, sem levar os estudantes a refletirem sobre sua aplicação 
no seu cotidiano. Neste sentido, espera–se que este material sirva de estímulo e fomento para uma 
abordagem mais conceitual, despertando nos estudantes um maior interesse pelo conteúdo. 

O material instrucional desenvolvido visa estimular os estudantes através de diversos meios 
de comunicação, acredita-se que a metodologia empregada possa contribuir para uma aprendizagem 
mais significativa e com uma maior retenção de significados. Os vídeos podem ser utilizados como 
apoio durante as aulas, como forma de ilustrar o conteúdo ou apresentando um assunto 
previamente, também pode servir como promotor da aprendizagem através da construção dos 
vídeos pelos alunos. 

Acredita–se que a estratégia de usar vídeos associados com atividades em aula pode facilitar 
e diversificar a prática docente, tornando o conteúdo mais atrativo para os alunos, inserindo os 
conceitos cientificamente aceitos em substituição a pressupostos equivocados. Durante a aplicação 
em sala de aula desta metodologia empregando atividades mistas com vídeos de experimentos 
propostas aos alunos mostrou como resultado uma turma mais atenta, envolvida, participativa e 
colaborativa. 
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A INSERÇÃO DE TÓPICOS DE ASTRONOMIA NO ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO, O 
SEMINÁRIO INTEGRADO E A ARTICULAÇÃO DO CONHECIMENTO 
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Universidade Federal do Pampa  

Campus Bagé, 96413-170, Bagé, RS - Brasil 
 

Este trabalho apresenta a proposta de pesquisa que está sendo desenvolvida em sala de aula, com 
uma turma da segunda série do ensino médio da Escola Estadual de Ensino Médio Nossa Senhora 
da Assunção, localizada na zona urbana, em Caçapava do Sul, RS. Através deste instrumento estão 
sendo desenvolvidas, sob a articulação do Seminário Integrado, atividades referentes ao estudo da 
Astronomia, de forma a investigar o potencial que este tema exerce no sentido de promover um 
trabalho interdisciplinar e integrador das diferentes áreas do conhecimento. Em sua execução, estão 
sendo empregadas estratégias diversas no sentido de fomentar o trabalho em grupos, o diálogo, a 
interatividade e a construção coletiva contemplando, assim, algumas recomendações dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais e do Regimento que norteia o Ensino Médio Politécnico. 
Durante o desenvolvimento da sequência didática, são privilegiadas situações de aprendizagem que 
evidenciam a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora, apresentadas por Ausubel 
bem como a interação social proposta por Vygotsky, numa busca de aproximação com as teorias da 
aprendizagem significativa e da mediação. A sequência didática é desenvolvida através de oito 
tópicos apresentados de forma que busquem aprofundamento e complexidade dos conteúdos 
relacionados. Estão sendo propostos instrumentos e formas diversas de abordagem, como leitura e 
discussão de textos, realização de atividades experimentais e visitas orientadas. A avaliação do 
conhecimento ocorre por meio de resposta a questionamentos, confecção de relatórios, construção 
de mapas conceituais, aplicação de testes e apresentação dos trabalhos elaborados em Seminário 
Interdisciplinar. A análise dos dados obtidos, a partir da aplicação desta proposta, se realiza de 
forma qualitativa através de mapas conceituais e de outras produções elaboradas ao longo do 
processo, e quantitativa por meio dos testes aplicados e dos parâmetros estabelecidos.  
 

Apoio: CAPES. 
 
Palavras-chave: Estudo da Astronomia; Articulação do conhecimento; Interdisciplinaridade. 
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A INSERÇÃO DO PIBID /FÍSICA/UFRGS NA REALIDADE DO CENTRO DE 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES GENERAL FLORES DA CUNHA  

 
Maria Aparecida Couto Ramos [cidokacouto@bol.com.br] 

Centro Estadual de Formação de Professores General Flores da Cunha 
90035-190, Porto Alegre, RS – Brasil. 

 
Ao longo dos três anos de colaboração entre o Instituto de Física UFRGS e o Centro Estadual de 
Professores General Flores da Cunha inúmeras atividades realizadas na realidade da escola e, 
dependências da UFRGS (FACED e Instituto de Física) tem proporcionado a todos os envolvidos 
na parceria oportunizada pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 
vivências novas e enriquecimento de processos de aprendizagem e prática no ato de ensinar, 
aproximando o pensar das duas realidades (Escola Pública e Universidade) e driblando as 
dificuldades encontradas. A Rede de Ensino Pública Estadual tem passado por mudanças muito 
radicais no Ensino Médio, no que refere-se a forma de avaliar, estrutura curricular e metodologia 
utilizada pelos professores em sala de aula. O permanente diálogo entre universidade e escola 
pública, proporcionada pela inserção do aluno das diferentes licenciaturas da UFRGS, desde o 
início do curso de graduação nas escolas estaduais do Rio Grande do Sul tem possibilitado aos 
licenciados e a todos os envolvidos na parceria a oportunidade de buscar alternativas que 
qualifiquem o aprendizado do aluno e fazer diário do professor. Durante a vigência do projeto 
várias atividades foram propostas pelos alunos do Instituto de Física aos alunos do ensino médio, 
buscando por exemplo a interdisciplinaridade nas disciplinas pertencentes a ciências da natureza: 
química, física e biologia, através de uma oficina planejada pelos alunos do PIBID Física e Química 
tendo como tema transversal a Fotografia. Os resultados obtidos foram muito favoráveis, pois 
permitiram aos alunos do Ensino Médio participarem ativamente da realização das fotos, 
compreendendo o princípio de funcionamento da máquina fotográfica e os requisitos necessários 
para um boa foto e revelação, utilizando conhecimentos de física, química e biologia. Os alunos dos 
terceiros anos também tiveram a oportunidade de utilizarem o protoboard e a instrução pelos 
colegas para estudarem conceitos da eletrostática, bem como realizaram uma visita orientada as 
dependências do Instituto de Física para conhecer a Universidade, acompanhados pelos bolsistas do 
PIBID. A busca pela contextualização dos conteúdos de física, oportunizou através do trabalho 
desenvolvido pelos alunos do PIBID aulas a respeito de segurança no trânsito, trabalho este que fez 
parte do Salão de Iniciação Científica em 2011.Durante a parceria estabelecida desde o ano de 
2011, inúmeras reuniões foram realizadas sob a coordenação da professora Maria Tereza, com a 
participação dos alunos da licenciatura da UFRGS e supervisora Maria Aparecida Couto Ramos, 
professora de Física do Centro Estadual de Formação de Professores General Flores da Cunha. Na 
escola os alunos da UFRGS contam com uma sala para orientar os alunos na realização de trabalhos 
de Física e dúvidas sobre os conteúdos de Física desenvolvidos em sala de aula pelo professor 
regente. É importante salientar que os turnos da manhã e tarde da escola já foram beneficiados pelas 
atividades realizadas pelos alunos do Instituto de Física nas três séries do Ensino Médio e 8ª série, 
sendo que os demais alunos tem oportunidade de realizar atividades desenvolvidas pelo PIBID na 
Mostra de Ciências, que é realizada anualmente na escola. O Centro Estadual de Formação de 
Professores sendo um dos estabelecimentos mais antigos de formação de professores na cidade de 
Porto Alegre, tem muita honra de estar participando desta parceria com a Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, nos cursos de Física e Teatro e espera que este vínculo permaneça por muitos 
anos. 
 

Apoios: CAPES e FAPERGS. 
 
Palavras-chave: Parceria; Atualização; Novas Metodologias, Parcerias. 
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ABORDANDO ALGUNS ASPECTOS COMPORTAMENTAIS DA ÁGUA NO ENSINO 
MÉDIO 

 
Tobias Espinosa de Oliveira [tobiasespinosa@hotmail.com] 

Patricia Scalco [patriciascalco1@gmail.com] 
Faculdade de Física – UNISINOS – Caixa Postal, 275. 

Campus São Leopoldo, 93022-000, São Leopoldo, RS – Brasil. 
 

Um assunto, que demanda uma grande compreensão conceitual, além de ser relacionado a diversos 
fatores do cotidiano, é a água e seus aspectos comportamentais. A água é, sem dúvida, uma das 
maiores curiosidades da Física, sendo uma substância tão comum do dia a dia que os seus detalhes 
acabam passando despercebidos para a maioria das pessoas, mas que sem as suas particularidades a 
sobrevivência seria praticamente impossível. O nosso planeta é composto por imensos oceanos, 
sendo até mesmo conhecido como “planeta azul”. A biologia sempre destaca que, sem a água não 
seria possível a existência de vida. Além disto, a única substância que existe, naturalmente, nos três 
estados: sólido, líquido e gasoso, é a água. Além destes, uma variedade de fenômenos que ocorrem 
no cotidiano são relacionadas às propriedades físico-químicas da água. Muitos professores 
comentam algumas curiosidades sobre a água com os seus estudantes, mas sem aprofundar e nem 
mesmo mostrar aos alunos que certas peculiaridades são essenciais para a natureza e como ela é 
vista hoje. O fato é que através desse tópico é possível reforçar alguns conceitos já existentes na 
estrutura cognitiva do estudante e possibilitar a construção de novas estruturas. Este trabalho propõe 
alguns tópicos envolvendo a água que podem ser trabalhados no Ensino Médio através da teoria de 
aprendizagem significativa de David Ausubel. Levando em consideração, que este não é um assunto 
simples e pode ser discutido em diferentes níveis de ensino, desde o nível fundamental até uma pós-
graduação, na proposta para o ensino médio, mais especificamente ao segundo ano, são propostos 
os seguintes tópicos: estrutura da água, dilatação anômala, capacidade térmica e calor específico, 
calor latente, diagrama de fases, tensão superficial e viscosidade. Para cada um dos tópicos são 
considerados os subsunçores dos estudantes, ou seja, aspectos relevantes que já estão na estrutura 
cognitiva do aluno e são capazes de servir de base para que novas ideias interajam com as antigas e 
forme novas estruturas. A ideia da teoria de Ausubel é de que o aluno aprende a partir daquilo que 
já sabe, o fator mais importante da aprendizagem é o que já se conhece. Para a maioria dos tópicos 
propostos existe um subsunçor que pode ser resgatado, pois são temas que são trabalhados no 
ensino médio, assim o professor pode partir da ideia do que o aluno já sabe. Por exemplo, para o 
aprendizado da dilatação anômala da água, pode-se iniciar com a dilatação dos sólidos, conteúdo 
amplamente estudado, assim o professor pode garantir uma aprendizagem significativa sobre os 
aspectos da água. Para finalizar os estudos a respeito da água é interessante que o professor traga 
para os estudantes a atual linha de pesquisa da água no meio acadêmico, como por exemplo, a 
anomalia da difusão da água em nanotubos, estudada pela professora Márcia Barbosa e seu grupo 
de pesquisa da UFRGS. 
 
Palavras-chave: Água; Ensino Médio; Aprendizagem significativa. 
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A LINGUAGEM C SHARP® COMO FERRAMENTA PARA A CONSTRUÇÃO VIRTUAL 
DE DIAGRAMA V DE GOWIN 

 
Andréia Ana Bernardini [andreia@esucri.com.br] 

Jaqueline Rodrigues [jaque92-rodrigues@hotmail.com] 
Cristiano Gomes Warmiling [cri.go.war.gmail.com] 

Escola Superior de Criciúma – ESUCRI. 
88802-120, Criciúma, SC – Brasil. 

 
De acordo com Moreira (2006)1 os V’s epistemológicos de Gowin Diagramas V são um dispositivo 
heurístico proposto como análise de currículo e com potencialidade como instrumento didático. São 
vários exemplos onde essa ferramenta pode contribuir para o ensino de Física em sala de aula. 
Outro instrumento potencialmente útil no ensino de Física são os mapas conceituais que possuem 
um software bem desenvolvido para sua construção virtual, o Cmap Tools. Para que os diagramas V 
possam ser utilizados em sala de aula uma ferramenta, análoga ao Cmap Tools, seria uma grande 
contribuição. Alguns trabalhos já procuraram desenvolver essa alternativa (Damasio et al, 2009; 
Rodrigues et al, 2011)2,3 os avanços foram limitados pelo uso de linguagem de programação como 
Flash e Lazarus. Este trabalho relata o desenvolvimento de um aplicativo para a construção de 
diagrama V que utiliza como linguagem de programação o C Sharp e suas potencialidades para o 
ensino de Física. A linguagem C Sharp (c#), permite a criação de um aplicativo, que por sua vez, 
proporciona uma interface gráfica contendo caixas de texto para cada elemento do diagrama 
podendo, posteriormente, ser exportado para os formatos de HTML e PDF, com ambiente de 
trabalho intuitivo e de fácil manuseio. A principal característica desse software é sua função de 
exportação do diagrama em HTML e em PDF. A linguagem de c# foi escolhida, pois a mesma é de 
fácil aprendizagem e uso, robusta em performance (Almeida Júnior, 2008)4. Esse aplicativo pode 
ser usado em sala de aula como instrumento de análise de materiais potencialmente significativos 
como textos, vídeos e até mesmo simulações computacionais. Também pode ser usado na 
exploração de atividades em laboratórios didáticos em substituição aos tradicionais relatórios, como 
mostra diversos trabalhos publicados nos últimos anos. A contribuição desse estudo é desenvolver 
um aplicativo que poderá ser usado pelos professores em sala de aula para criar condições que 
aprendizagem significativa ocorra, a saber, pré-disposição em aprender por parte dos alunos e 
material potencialmente significativo. Também esse estudo pode contribuir para a difusão das 
potencialidades do uso do diagrama V nas aulas de Física. 
 

Apoio: ESUCRI 
 
 

                                                
1 MOREIRA, M. A. (2006) Mapas Conceituais e Diagramas V. Porto Alegre: Ed. do Autor. 
2 DAMASIO, F.; PACHECO, S.M.V.; MARTINS, J. (2009) Desenvolvimento de uma plataforma virtual para a 
construção e avaliação de diagramas. In: Simpósio Nacional no Ensino de Ciência e Tecnologia, I, 2009, Ponta Grossa, 
Anais... Ponta Grossa: UFTPR, p. 1339-1348. 
3 RODRIGUES, J.; FRIGO, L,B.; DAMASIO, F. (2011) Construção de um ambiente virtual para facilitar uso do 
diagrama V de Gowin como organizador de conhecimento. In: Encontro Estadual no Ensino de Física, IV, 2011, Porto 
Alegre, Anais... Porto Alegre: IF-UFRGS, p. 134. 
4 ALMEIDA JÚNIOR:, J. (2008) Visão estéreo multiplataforma. Projeto Final de Conclusão de Curso, UFRJ. 
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ANALOGIAS NOS CONCEITOS NO ESTUDO DE ELETRICIDADE DOS LIVROS 
INDICADOS NO PNLEM/2012 

 
Renato Pereira Cótica [115347@upf.br] 

Curso de Física – Universidade de Passo Fundo. 
BR 285, 99082-900, Passo Fundo, RS – Brasil. 

   
Utilizamos figuras de linguagens, como metáforas, analogias, entre outras, para facilitar o 
entendimento dos assuntos, principalmente os que apresentam dificuldade de compreensão. 
Sabendo disto autores dos livros as utilizam para transmitir conhecimentos relacionados à física, 
sejam para estabelecer comparações ou apenas para ilustrar aplicações. De forma mais especifica no 
ensino de Física, as analogias vem sendo utilizadas junto aos conteúdos mais abstratos e podem ser 
encontradas com certa facilidade nos livros didáticos.  A partir dessa realidade, o presente estudo 
busca discutir o que são analogias e quais as suas possibilidades de utilização no ensino de Física, 
apresentando um relato com classificação das utilizadas nos livros de Física. O recorte do estudo 
fica por conta das obras de Física indicados pelo Plano Nacional do Livro Didático par ao ensino 
médio de 2012, frente ao conteúdo de eletricidade. O estudo enfatiza como as analogias são 
utilizadas nesses livros, de modo a propor uma reflexão sobre sua abrangência e pertinência. 
Inicialmente se apresenta o entendimento sobre analogia, principalmente considerando a 
abrangência do tema; a partir disso se procede um estudo sobre os cuidados que se deve tomar ao 
utilizar uma analogia em sala de aula e em textos didáticos. Além disso, o estudo apresenta uma 
classificação das analogias encontradas nas obras selecionadas para investigação, analisando cada 
situações na qual ela foi empregada. A classificação toma por referência a relação analógica 
(estrutural, funcional e estrutural-funcional), o formato de apresentação (verbal e imagem-verbal), a 
condição (concreto/concreto, abstrato/abstrato e concreto/abstrato) e ao nível de enriquecimento 
(simples, enriquecida estendida) de cada analogia encontrada. Os resultados são apresentados na 
forma de tabelas destacando os conceitos nas quais as analogias são mais utilizadas, apontando 
possíveis distorções e aspectos que merecem serem revistas na literatura. O estudo mostra a 
existência de um número significativo de analogias no estudo de eletricidade; que seu uso é 
importante no processo ensino-aprendizagem de física; mas que as analogias devem ser utilizadas 
como uma válvula de escape para conteúdos que não estão sendo entendidos ou que se saiba que 
não será de fácil compreensão, e por isto não podem virar algo rotineiro e também não se pode 
deixar cair em desuso.  
 
Palavras-chave: analogias, eletricidade, livros didáticos. 
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APLICATIVOS DE CELULAR COMO ORGANIZADORES PRÉVIOS PARA UNIDADES 
DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA DE 

FÍSICA 
 

Digiane Reis [digianereis@hotmail.com] 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. 

Campus Araranguá, 88900-000, Araranguá. SC – Brasil. 
 

O uso no ensino de física, muitas vezes inevitável, do algebrismo, pode aborrecer quem não se sente 
adequadamente preparado1. Sabe-se que, o ensino de física é, normalmente, tradicional, de modo 
que ignora o aprendizado que os alunos trazem para a sala de aula. Tal afirmação pode ser 
comprovada através dos métodos de ensino utilizados, bem como, quando o professor pede aos seus 
alunos que guardem celulares e demais tecnologias quando estiverem em sala de aula. Por outro 
lado, acreditasse que o ensino de Física que utilize tecnologias em sala de aula, criaria uma das 
condições que Ausubel preconiza, a pré-disposição em aprender. O distanciamento entre a realidade 
vivida pelos alunos e aquilo que é ensinado nas escolas é gritante e salta aos olhos, em particular, 
no ensino de física. Delimitemos nossa atenção à mecânica. Gradativamente, a mecânica tem 
ocupado um lugar cada vez mais modesto no currículo de física no ensino básico. Em sua pesquisa, 
Souza e Donagelo (2012) acreditam que a desilusão de professores e alunos com a mecânica deve-
se, pelo menos em parte, à forma como seus conceitos são tradicionalmente matematizados2. O 
distanciamento da realidade e a algebrização tem prejudicado a imagem da física, vindo a entender 
que esta é um acúmulo de fórmulas a serem decoradas e aplicadas em situações artificiais. Neste 
projeto propomos um estudo que utiliza tecnologias, como celulares e computadores (redes sociais 
na rede mundial) para aproximar o ensino de mecânica dos alunos na Educação Básica. Isto se dará 
por meio do desenvolvimento e utilização de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa 
(UEPS), para uma escola de Ensino Médio da Educação Pública. A metodologia desse projeto 
divide-se em 6 etapas: (i) Revisão bibliográfica, (ii) Revisão dos conceitos de gravitação universal 
por meio de mapas conceituais que procuram evidenciar a diferenciação progressiva e reconciliação 
integrativa, (iii) Planejamento das aulas por meio de Diagrama V ao invés de um plano de aula 
tradicional, (iv) Construção da UEPS. Onde é proposta a construção de uma sequência didática 
fundamentada em teorias de aprendizagem, particularmente a da aprendizagem significativa, (v) 
Implementação no ensino médio e (vi) Avaliação, de acordo com a proposta de Ausubel, onde 
deve-se evitar as simulações de aprendizagem significativa, utilizando questões e problemas que 
sejam novos e não familiares e que requeiram máximas transformações do conhecimento. O estudo 
ocorre durante o ano de 2013 e os resultados preliminares indicam que houve avanço na pré-
disposição em aprender dos alunos e que a UEPS possibilita a evolução conceitual dos alunos da 
Educação Básica. 
 

Apoio: CAPES 

                                                
1 BETZ, M. E. M.; TEIXEIRA, R. M. R. (2012) Material Instrucional Apresentando Conteúdos de Métodos 
Computacionais Para o Ensino de Física. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 29 n. Especial 2, p.787-811. 
2 DONAGELO, R.; SOUZA, P. V. S. (2012) Velocidades Média e Instantânea no Ensino Médio: Uma Possível 
Abordagem. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 34, n. 3.	  
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APRESENTAÇÃO DA TEORIA DA RELATIVIDADE ATRAVÉS DO FUNCIONAMENTO 
DO GPS 

 
Ednéia Moreira [edneia_mm@yahoo.com.br] 

Jaime Souza de Oliveira [jaime.oliveira@ifrj.edu.br] 
Naíza Teixeira [naiza.teixeira@hotmail.com] 

Milena Figueiredo [milena_ar1@hotmail.com] 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. 

Campus Volta Redonda, 27215-350, Volta Redonda, RJ – Brasil. 
 

Com o avanço do conhecimento científico, cada vez mais o cidadão comum tem acesso a aparatos 
tecnológicos que envolvem conceitos de Física trabalhados no Ensino Médio. Com a produção em 
massa desses equipamentos a população vem tendo maior acesso a esses dispositivos. Todavia, esse 
acesso não vem acompanhado da compreensão do “como funciona” dos equipamentos que se 
limitam a explicar apenas como eles operam pelo manual de instrução. Desse modo, conforme o 
subprojeto CONTEXTUALIZAÇÃO POR MEIO DO ESTUDO DE COMO AS COISAS 
FUNCIONAM do PIBID/CAPES/IFRJ, o qual está em andamento, decidiu-se abordar os conceitos 
físicos existentes para o funcionamento de um aparelho de GPS (Global Positioning System) a fim 
de que o aluno compreenda os principais conceitos físicos envolvidos no seu funcionamento. Diante 
do já exposto foram desenvolvidas em duas turmas do primeiro ano do ensino médio, uma aula 
contextualizada para inserir o conteúdo de física moderna, focada no aparelho de GPS já que ele é 
uma importante aplicação da Teoria da Relatividade. Assim, baseados numa perspectiva cognitiva 
clássica da aprendizagem significativa, podemos mostrar que a Física está muito mais presente no 
seu dia-a-dia do que se poderia imaginar. Em outras duas turmas foi aplicada uma aula de forma 
tradicional e sem a presença do aparelho de GPS. Com a intenção de avaliar a autopercepção (ou 
metacognição), a motivação e a aprendizagem do conteúdo, foram aplicados questionários aos 
alunos referentes às aulas ministradas. Com os resultados obtidos podemos comparar as duas 
abordagens: tradicional e contextualizada, constatando que os aspectos avaliados tiveram um 
melhor resultado através da aula contextualizada, sendo nítida a diferença no que diz respeito à 
motivação dos alunos. 
	  

Apoios: CAPES e IFRJ. 
 
Palavras-chave: conceitos físicos; GPS; aula contextualizada. 
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ARDUINO COMO ELEMENTO FACILITADOR DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 
DE CONCEITOS DE ELETRICIDADE NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO1 

 
Moacir Borges Fernandes [moacirfernandes@charqueadas.ifsul.edu.br] 

Ângela Maria Hartmann  [angelahartmann@unipampa.edu.br] 
Depto. de Ciências Exatas – UNIPAMPA. 

Campus Caçapava do Sul, 96570-000, Caçapava do Sul, RS – Brasil. 
Pedro Fernando Teixeira Dorneles [pedrodorneles@unipampa.edu.br] 

Depto. de Física – UNIPAMPA. 
Campus Bagé, 96413-170, Bagé, RS – Brasil. 

 
Este trabalho baseia-se na aplicação de atividades envolvendo simulações computacionais, 
utilizando as simulações interativas PHET da Universidade do Colorado, experimentos envolvendo 
lâmpadas, em aulas do componente curricular de Eletricidade, do curso de Mecatrônica, do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense – Campus Charqueadas e atividades 
de extensão utilizando o kit Arduino, proporcionando a estes alunos uma aplicação destes conceitos 
básicos de eletricidade assimilados e um aprofundamento introduzindo ideias de eletrônica básica e 
programação. A aplicação dessas atividades teve por objetivo significar, para alunos do primeiro 
ano do Ensino Médio Integrado, conceitos básicos de Eletricidade, tais como, Tensão Elétrica, 
Corrente Elétrica, Resistência Elétrica, Potência Elétrica e Energia Elétrica, permitindo também 
uma aplicação em projetos através do kit Arduino. Estas atividades justificam-se pela grande 
quantidade de alunos das turmas iniciantes com pouco conhecimento de Física e dificuldades de 
aprendizagem. Segundo Toti et al. (2010), a aprendizagem se dá na medida em que a estrutura 
cognitiva evolui a partir da multiplicidade de ações do sujeito com o objeto de aprendizagem. 
Assim sendo, em um primeiro momento, as atividades foram baseadas em simulações 
computacionais de circuitos com Resistores, que segundo Dorneles et al (2006) a interatividade do 
aluno com o material instrucional é importante para seu aprendizado e, em um segundo momento, 
os conceitos foram trabalhados através de experimentos utilizando-se lâmpadas, que segundo 
Oliveira et al (2001) os experimentos motivam a participação dos alunos e permitem aprofundarem 
o conhecimento, permitindo também uma comparação entre situações reais e situações ideais e, 
num terceiro momento, foram realizados experimentos envolvendo o kit Arduino, onde avançaram 
um pouco mais no conhecimento envolvendo tópicos de eletrônica e programação, obtendo assim 
um maior controle sobre os circuitos elétricos e de equipamentos. Segundo Souza et al (2011), o 
Arduino é uma plataforma de hardware de fácil utilização, ideal para criação de dispositivos que 
permitam interação com o ambiente, tendo como entrada sensores de temperatura, luz, som etc., e 
como saída leds, motores, displays etc. Os alunos trabalharam em grupo, facilitando a troca de 
ideias e a mediação, além das habilidades motoras, foram trabalhadas habilidades atitudinais como 
a responsabilidade. O referencial teórico para este trabalho baseia-se na teoria de aprendizagem de 
Ausubel, que enfatiza a importância do conhecimento prévio para que ocorra uma aprendizagem 
significativa, e na teoria de desenvolvimento de Vygotsky, que aborda como a interação auxilia nas 
atividades cognitivas, enfatizando o trabalho na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). Fez-se 
uso de uma abordagem qualitativa, dando-se importância aos conceitos já construídos pelos alunos, 
analisados num pré-teste, valorizando-se também a participação, a interação e a construção de uma 
base conceitual, visando uma aprendizagem significativa. 

 
Apoio: CAPES. 

 
Palavras-chave: Ensino de Física; Simulações de Eletricidade; Experimentos; Arduino; Ensino 
Médio Integrado; Ensino Técnico. 
                                                
1 Trabalho desenvolvido como projeto de Dissertação aprovado pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Ensino de Ciências da Fundação Universidade Federal do Pampa, sendo requisito parcial para a obtenção do Título de 
Mestre em Ensino de Ciências, em 2013, Bagé - RS. 
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ARDUINO E EXCEL: UMA CONEXÃO POSSÍVEL E PROMISSORA PARA O ENSINO 
DE FÍSICA 

 
Terrimar I. Pasqualetto [terrimar.pasqualetto@osorio.ifrs.edu.br] 

Marcelo Paravisi [marcelo.paravisi@osorio.ifrs.edu.br] 
Dário Ribeiro de Lima [darinhohh@gmail.com] 

Tiago Reck Gambim [tiago.gambim@gmail.com] 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Campus Osório, 95520-000, Osório, RS – Brasil. 
 

As tecnologias da informação e comunicação, as TIC’s, são cada vez mais utilizadas nos mais 
diversos ramos de atividades, destacando-se também na Educação. Dentre as várias propostas em 
desenvolvimento está o uso da placa microcontroladora Arduino para o Ensino de Física. Tal 
dispositivo ganhou notoriedade em função das inúmeras possibilidades que oferece e da grande 
comunidade que se formou em torno de sua utilização. O referido dispositivo permite a conexão de 
uma grande variedade de sensores, possibilitando assim, as mais diversas montagens experimentais 
e usos. No Ensino de Física o Arduino tem sido muito utilizado na aquisição automática de dados. 
Normalmente esses dados são coletados no monitor serial da IDE do próprio Arduino, outras vezes 
através da criação de arquivos que podem ser importados ou acessados depois do término do 
experimento, ou ainda através do envio para programas computacionais específicos. Este trabalho 
propõe uma alternativa para tratamento e análise dos dados obtidos através do uso do Arduino. 
Propõe-se a conexão entre o Arduino e a planilha eletrônica Excel usando macros do Excel e 
bibliotecas específicas. Essa conexão permite que os dados obtidos através do Arduino sejam 
enviados diretamente para o programa Excel, e que esse por sua vez construa gráficos e faça o 
tratamento dos dados em tempo real. Uma macro do Excel nada mais é que uma rotina programada 
na linguagem Visual Basic for Applications conhecida usualmente como VBA. A possibilidade de 
conectar o Arduino a uma planilha eletrônica como o Excel amplia horizontes tendo em vista a 
potencialidade que tais programas apresentam. As planilhas eletrônicas permitem a construção de 
gráficos e a análise dos dados, sem a necessidade de que o usuário conheça uma determinada 
linguagem de programação. Pode-se destacar também o fato de que tais programas trazem um 
grande conjunto de funções que permitem o tratamento e análise dos dados nos mais diversos níveis 
de profundidade. Essas características dão às planilhas eletrônicas uma versatilidade muito grande, 
sendo difícil de ser reproduzida por outros programas computacionais. Utilizou-se inicialmente a 
planilha Excel, tendo em vista o sistema de macros que ela oferece e a sua presença na maior parte 
dos computadores. Atualmente, tem-se trabalhado na conexão do Arduino com planilhas eletrônicas 
livres a fim de disponibilizar essa conexão também ao público que utiliza programas de código 
aberto. 

 
Apoios: CAPES e FAPERGS. 

 
Palavras-chave: Arduino; Excel; Ensino de Física. 
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ASTRONOMIA NA ESCOLA: UM OLHAR ALÉM DE NOSSOS JARDINS  
 

Ana Paula Santos Pereira [anasanper@yahoo.com.br] 
Carmem Lúcia Lascano Pinto [carminha_lascanop@hotmail.com] 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense.  
Campus Pelotas, 96015-560, Pelotas, RS – Brasil. 

Jean Marcel de Almeida Espinoza [jean.espinoza@riogrande.ifrs.edu.br] 
Jefferson Rodrigues dos Santos [jefferson.santos@riogrande.ifrs.edu.br] 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. 
Campus Rio Grande, 96201-900, Rio Grande, RS – Brasil. 

 
É inegável o fascínio de crianças e adolescentes por temas que envolvem a Astronomia, no entanto 
pouco espaço na escola é dado para a abordagem deste assunto. Este apartamento da Astronomia do 
cotidiano escolar inúmeras vezes está associado à falta de preparo de muitos professores - 
principalmente aqueles que lecionam a disciplina de Ciências - para trabalhar com um tema tão 
instigante e ao mesmo tempo complexo. Não é incomum a chegada de alunos ao ensino médio 
acreditando que a Lua é o único satélite natural do Sistema Solar ou que as estações do ano se deem 
devido à proximidade da Terra em relação ao Sol durante o movimento de translação em uma órbita 
elíptica de grande excentricidade. Neste viés, acreditando que o estudo de Astronomia na escola 
pode de se tornar um momento para a o aprofundamento de aprendizagens em várias disciplinas, ao 
mesmo tempo em que pode ser um ponto de ancoragem para desencadear projetos 
interdisciplinares, propomos um curso de extensão, privilegiando a Formação Continuada de 
professores da Escola Básica, intitulado Astronomia na Escola: um olhar além de nossos jardins. O 
referido curso está sendo oferecido como projeto de extensão pelo Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, divide-se em cinco módulos presenciais separados por 
atividades a distância, compondo quarenta horas de Formação Continuada. Os encontros presenciais 
ocorrem a cada quinze dias e têm a duração de 4 horas. O público alvo do curso de extensão não foi 
delimitado pelas áreas afins à Física, pois se pretende romper com a lógica de que os professores 
devem ficar restritos aos cursos voltados para o seu campo de formação inicial, assim cada 
professor será convidado a olhar para além do seu jardim, parafraseando Brandão. A cada módulo 
são apresentados tópicos de Astronomia e temas para a reflexão sobre as práticas pedagógicas 
adotadas em sala de aula, possibilitando emergirem as formas como os professores em Formação 
Continuada abordam ou como poderiam trabalhar estes assuntos, tornando-se relevante a 
colaboração de todos os professores presentes para a indicação de caminhos metodológicos a serem 
seguidos, conferindo ao que Brandão expõe como “outros olhares de um mesmo jardim”. Esta 
proposta concebe a Astronomia como tema que traz em si a potência da interdisciplinaridade, em 
que os portões das disciplinas são abertos, dando mais sentido ao que se aprende na escola, 
concebendo o que se ensina como semear um jardim. Os dados obtidos a partir desta Formação 
Continuada constituirão importantes informações para uma pesquisa qualitativa do Mestrado 
Profissional em Educação e Tecnologia do IF-Sul, do qual a primeira autora faz parte. 
 
Palavras-chave: Astronomia; Escola Básica; Formação Continuada; Interdisciplinaridade. 
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AULAS EXPERIMENTAIS: APOIO PARA PROFESSORES DE CIÊNCIAS DO 9° ANO 
 

Barbara Locatelli da Silva [115047@upf.br] 
Marcel Leonel Jorge [marcel@upf.br] 

Instituto de Ciências Exatas e Geociências – UPF – Caixa Postal 611. 
Campus de Passo Fundo, 99001-970, Passo Fundo, RS – Brasil. 

 
A experimentação no Ensino de Ciências é componente indispensável para o processo de ensino-
aprendizagem dos diversos conteúdos do conhecimento científico, pois favorecer a construção de 
inter-relações entre a teoria e a prática. Esta pesquisa apresenta uma proposta de atividades 
experimentais para aulas de Ciências, nos conteúdos relativos à Física, para o 9° ano do ensino 
fundamental, cujo objetivo é apoiar aulas práticas a serem utilizadas por professores desta área do 
conhecimento, possibilitando melhor compreensão dos conteúdos trabalhados em sala de aula. 
Além disso, o material elaborado busca demonstrar a importância de mesclar teoria e prática, 
através da experimentação, para um melhor entendimento dos assuntos relacionados. Os conteúdos 
para a proposta de atividades experimentais foram escolhidos levando-se em consideração a 
utilização de matérias alternativos ou de baixo custo para sua confecção e foram os seguintes 
conteúdos relacionados, cinemática, termologia, magnetismo, óptica e eletricidade.O ensino 
experimental de Física não pode se limitar a contribuir apenas com a aquisição de conhecimentos, 
mas também e inclusive, com discussões envolvendo as diferentes dimensões do saber escolar. Ou 
seja, as atividades desenvolvidas em laboratórios, estruturados ou não, necessitam de uma 
identificação não só com os elementos vinculados aos domínios específicos dos conteúdos, mas 
com questões de ordem social, humana, ética, cultural e tecnológica presentes na sociedade 
contemporânea. Assim, desenvolver experiências no ensino de Física requer uma visão ampla e 
diversificada por parte dos docentes, sobre os mais diversos campos que esta ciência possa atingir, 
mostrando que no ensino, em especial no ensino experimental, os limites não se constituem nos 
domínios restritos dos conteúdos curriculares, mas avançam na busca pela inserção deste indivíduo 
na sociedade. O professor tem um grande leque de opções metodológicas, de possibilidades de 
organizar sua comunicação com os alunos, de introduzir um tema e de avaliá-los. Cada docente 
pode encontrar sua forma mais adequada de integrá-los vários procedimentos metodológicos. Mas 
também é importante que amplie e, que aprenda a dominar as formas de comunicação interpessoal e 
grupal.  
 
Palavras-chave: Ensino de Ciências; aulas experimentais; ensino fundamental,; teoria e prática. 
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BRINCANDO COM OS ASTROS E APRENDENDO A LER O MUNDO 
 

Arthur Alencastro Puls [sorindafabico@gmail.com] 
Eliza Dias [eliza.dias09@hotmail.com] 

Daniela Borges Pavani [dpavani@if.ufrgs.br] 
Instituto de Física – UFRGS – Caixa Postal 15051. 

Campus do Vale, 91501-970, Porto Alegre, RS – Brasil. 
 

Apresentamos aqui um projeto em desenvolvimento resultado da parceria do Programa de Extensão 
do Departamento de Astronomia/IF, “Aventureiros do Universo: Universidade + Escola trilhando 
juntos novos caminhos” e o Colégio Odila Gay da Fonseca, pertencente a rede estadual de ensino. 
Trata-se da construção de jogos com temática astronômica a serem usados como disparadores e/ou 
apoiadores em  processos de ensino-aprendizagem. Aqui, apresentamos especificamente o jogo de 
cartas do tipo “Super Trunfo” que é parte de uma série de jogos e outras atividades lúdicas 
desenvolvidas pela professora responsável por uma turma de séries iniciais, em processo de 
alfabetização. Inspirados na proposta original, desenvolvemos também uma versão para auxiliar na 
alfabetização científica infanto-juvenil. A proposta original do “Super Trunfo” apresenta os nomes 
dos planetas do Sistema Solar, e as palavras cometa, Lua e estrelas. Cada carta possui uma legenda 
informando o número de sílabas e letras e a posição das letras iniciais e finais no alfabeto. As 
crianças a partir das cartas tiradas no baralho devem identificar o objeto nela constante e reconhecer 
suas características. A segunda versão do jogo é voltada para estudantes já alfabetizados e pretende 
trabalhar, através da astronomia, conceitos como “igual a”, “maior que”, “menor que”, além das 
próprias propriedades físicas dos astros. O baralho está organizado em dois conjuntos de cartas, o 
do jogo e um auxiliar. O primeiro é formatado no estilo “Super Trunfo”. Divide-se em oito 
categorias de oito cartas cada, sete categorias reunindo corpos celestes similares [planetas, satélites, 
estrelas, galáxias, aglomerados de estrelas, planetas extra-solares, corpos menores (planetas-anões, 
asteróides)] e uma com uma miscelânea de corpos não contemplados nas demais, como nebulosas e 
buracos negros. A categoria está designada no topo da carta e tem propósito de identificação do tipo 
que o corpo celeste que está representado. Logo abaixo, há uma foto – quando possível – ou 
representação artística do objeto, para o aluno aprender a diferenciar visualmente cada tipo de corpo 
celeste. A parte inferior das cartas de jogo contém os dados que serão utilizados durante a atividade. 
São cinco categorias de dados: massa (em kg, massas terrestres e massas solares), distância (em km, 
unidades astronômicas e anos-luz), magnitude aparente, raio (em km, unidades astronômicas e 
anos-luz), e ano de descoberta. O modo de jogar aconselhado é: divide-se as 64 cartas entre os 
participantes e alguém é indicado para começar, escolhendo uma categoria de dados na sua primeira 
carta e falando seu valor em voz alta. Aquele que tiver o maior valor em massa, distância e raio ou o 
menor valor em magnitude aparente e ano de descoberta fica com todas as cartas avaliadas na 
rodada e começa a rodada seguinte. Este método dá um certo equilíbrio para as cartas (por exemplo, 
a Lua seria forte em magnitude aparente e ano de descoberta, já uma galáxia distante seria forte nas 
demais categorias) e reforça certos conceitos como a relação entre o brilho aparente de um objeto 
com seu tamanho, distância e ano de descoberta: objetos com brilho fraco, mesmo sendo enormes, 
só foram descobertos recentemente. Outro ponto que o baralho reforça é a similaridade de valores 
entre objetos de mesma categoria, como o raio dos planetas em comparação com o raio das estrelas 
ou das galáxias. O baralho auxiliar traria cartas com as regras aconselhadas para jogar, uma 
explicação sobre as unidades de medida utilizadas e cartas com uma descrição de cada objeto 
presente no jogo. Pretende-se através deste projeto possibilitar aos estudantes uma aprendizagem 
significativa, prazerosa e reflexiva. Contribuindo, também, com o educador que se pretende 
mediador e facilitador da aprendizagem de seus educandos. 
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CARRINHO AUTOMATIZADO E FLASHCARDS NO ENSINO DE GRÁFICOS DA 
CINEMÁTICA 
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Guilherme Brasil Cruz [guilhermenbc0@gmail.com] 

Sheila Correia Corrêa [sheilanunescorreia@gmail.com] 
Universidade Federal do Pampa. 

Campus Bagé, 96413-170, Bagé, RS – Brasil. 
Michely Prestes [michelyprestes@yahoo.com.br] 

E.E.E.M. Dr. Carlos Antonio Kluwe. 
96400-101, Bagé, RS – Brasil. 

 
O presente trabalho relata uma das atividades do PIBID Física edição 2011 da UNIPAMPA 
Campus Bagé, desenvolvido em quatro turmas de 1º ano da Escola Estadual de Ensino Médio Dr. 
Carlos A. Kluwe. Durante as observações do grupo de bolsistas de iniciação à docência (bolsistas 
ID), foi identificado que a maioria dos alunos apresentavam dificuldades para construção e 
interpretação de gráficos em geral, tais como: adotar eixos de coordenadas, selecionar variáveis, 
trabalhar em escala, extrair dados de uma função para a construção de um gráfico e interpretar 
gráficos com variáveis dependentes do tempo. Usamos flashcards (cartões de resposta), com a 
finalidade de levantarmos os conhecimentos prévios dos alunos (Araujo e Mazur, 2013)1. Cada 
aluno recebeu três cartões contendo alternativas “A”, “B” e “C” e deveriam levantar a opção que 
julgassem correta de questões sobre Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)2. Para todas as 
questões o percentual de acerto foi baixo. Como poucos alunos escolheram as alternativas 
adequadas foram realizadas explicações e os alunos discutiram em grupo as questões, após a 
discussão os alunos responderam de acordo com sua nova compreensão. Após a explicação o 
percentual de acertos teve um aumento nas três questões, sendo de 76%, 53% e 100%, 
respectivamente o nível de acerto final. No segundo encontro ao invés de trabalharmos com 
situações hipotéticas, frequentemente apresentadas em livros, usamos um carrinho automatizado 
com a Plataforma Arduino (Wrasse et al., 2013)3, no qual os alunos tiveram a possibilidade de 
executar movimentos, coletar dados experimentais, construir e interpretar gráficos. Os alunos foram 
para o saguão da escola e divididos em três grandes grupos realizaram tomadas de tempos. Os 
estudantes retornaram à sala de aula para encontrar a velocidade média do carrinho e construir e 
interpretar gráficos de posição versus tempo e velocidade versus tempo. No último encontro foi 
realizada uma avaliação, a qual haviam três questões relacionadas com as atividades anteriores e os 
alunos responderam as questões com o uso dos flashcards, o percentual de acertos foi de 90%, 60% 
e 42%. Com o uso dos flashcards podemos observar quais alunos tiveram um melhor entendimento 
e quais estavam com dificuldade e assim podemos dar um melhor atendimento para os mesmos, 
propiciando melhores condições para aprendizagem significativa (Moreira, 1999) 4 . Após a 
explicação das questões os alunos entendiam melhor e discutiam entre si a resposta correta e assim 
apresentaram indícios de que estavam relacionando de forma não literal seus conhecimentos prévios 
com os conceitos e relações presentes nas questões trabalhadas.  

Apoio: CAPES.  
 
Palavras-chave: Flashcards; carrinho automatizado; ensino de Física. 

                                                
1 ARAUJO, I. S. & MAZUR, E. (2013) Instrução pelos colegas e ensino sob medida: uma proposta para o engajamento 
dos alunos no processo de ensino-aprendizagem de Física. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Florianópolis, v. 
30, n. 2. 
2  Questões disponíveis em: http://goo.gl/Snv0Nb. Acesso em: 24/08/2013. 
3 WRASSE, A. C. ; SANTOS R. ; TONEL A. P. ; KAKUNO E. M. & DORNELES, P. et al. (2013) Carrinho 
automatizado como recurso facilitador na construção e interpretação de gráficos da cinemática. In: XX SIMPÓSIO 
NACIONAL DE ENSINO DE FÍSICA, São Paulo. 
4 MOREIRA, M. A. Teorias de aprendizagem. São Paulo: EPU, 1999.	  
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CIÊNCIA DOS SUPER- HERÓIS COMO ORGANIZADOR PRÉVIO NO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

 
Francisca Pereira [franciscapereiraifsc@gmail.br] 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. 
Campus Araranguá, 88900-000, Araranguá, SC – Brasil. 

Margarete Magagni [margo_aru@hotmail.com] 
Escola de Educação Básica Professora Neusa Ostetto Cardoso. 

88900-000, Araranguá, SC – Brasil. 
 
Não é novidade que o ensino de Física em todos os níveis necessita de novas abordagens, uma 
dessas pode ser o uso ficção científica. O ensino de ciência nas escolas necessita renovar seus 
métodos, para que o processo de ensino-aprendizagem utilize recursos didáticos próximos aos 
conceitos prévios dos alunos. É muito importante inovar, mesmo com ferramentas simples e de fácil 
acesso, adaptando o ensino para criar um ambiente de aprendizagem do aluno. De acordo Piasse e 
Pietrocola (2009)1, a ficção científica tem sua própria maneira de falar sobre ciência, que é uma 
maneira que não encontramos mesmo em outras expressões ficcionais. O mundo da ficção científica 
está cheio de aventuras, romance, heróis, vilões, anti-heróis que influencia crianças e adolescentes, 
criando um vínculo entre o conhecimento novo, realidade e ficção por meio da interação com os 
conhecimentos prévios dos alunos. De acordo com Ausubel, aprender significativamente o novo 
conceito deve ser ancorado em conceitos já existentes na estrutura cognitiva do aluno, o material 
didático deve ser potencialmente significativo e o mais importante é que o aluno precisa ter 
disposição para aprender. De acordo com Moreira (1999)2, Unidades de Ensino Potencialmente 
Significativas (UEPS) são propostas de construção de sequências didáticsa fundamentadas na teoria 
da aprendizagem significativa. “Partindo das premissas de que não há ensino sem aprendizagem, de 
que o ensino é o meio e a aprendizagem é o fim”. Para tais UEPS, utilizamos como organizadores 
prévios desenhos animados de grande apelo comercial, como os da décima quarta temporada dos 
Simpson, os episódios “Surf muito louco” e “O pirata” do Pica-Pau ”. A UEPS procuram relacionar 
o que acontece no desenho com as atividades realizadas. As etapas da UEPS são (I) exibição de 
vídeo do desenho, (II) experiências com relação os conceitos abordados no vídeo, (III) aula teórica 
com auxílio do Power point explicando conceitos físicos abordados, procurando atender 
diferenciação progressiva, reconciliação intregativa consoliação e organização sequencial. (IV) 
exercícos, trabalho como meio de avaliação. O projeto está sendo realizado em uma turma de nono 
ano da Escola de Educação Básica Neusa Ostetto, em Araranguá/SC, com um total de trinta alunos. 
Os resultados parciais mostram que os dicentes se sentem dispostos em aprender. Isso indica que 
uma das condições para que ocorra aprendizagem significativa, a pré-disposição em apreender, foi 
alcançada. Para atingir a segunda condição, que o material seja potencialmente significativo, 
construímos a UEPS fundamentados nos princípios da reconciliação integrativa, diferenciação 
progressiva, consolidação e organização sequencial, e ainda levando em conta as concepções 
alternativas relatadas na literatura. O projeto continua ao decorrer dos próximos semestres, com 
novos, e por consequência, novos conceitos físicos. Para poder interagir ainda mais com os alunos 
criamos uma página no facebook, onde postamos o material  instrucional e os alunos podem 
interagir com eles mesmos e como os professores. O endereço é 
“https://www.facebook.com/LaboratorioPortasDaCiencia”.  
  

Apoios: CAPES  

                                                
1 PIASSI, L. P.; PIETROCOLA, M. (2009) Ficção cientifica e ensino de ciências: para além do método de ‘encontrar 
erros em filmes’. Educação e Pesquisa, v.35, n.3, p. 525-540. 
2 MOREIRA, M. A. (1999) Teorias de Aprendizagem. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária.	  
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CONTEXTUALIZANDO A TERCEIRA LEI DE NEWTON COM GARRAFA PET 
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Luiz Fernando Mariano Silva [nandomariano23@gmail.com] 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. 
Campus Volta Redonda, 27213-100, Volta Redonda, RJ – Brasil. 

Renato Yochio Betsuyaku [ryochio@hotmail.com] 
Colégio José Botelho de Athayde – FEVRE. 

27212-050, Volta Redonda, RJ – Brasil. 
Marco Aurélio do Espírito Santo [marco.santo@ifrj.edu.br] 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. 
Campus Volta Redonda, 27213-100, Volta Redonda, RJ – Brasil. 

 
O projeto PIBID IFRJ-Campus Volta Redonda tem como um de seus principais objetivos, 
proporcionar aos licenciandos participantes, experiências em sala de aula fornecendo a iniciação à 
docência dos graduandos, com isso proporcionando-lhes oportunidade de criação e participação em 
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas de caráter inovador para que busquem a 
superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem o que resulta na 
elevação da formação inicial dos professores de licenciatura, pois há uma integração de ensino 
superior com a educação básica antes mesmo dos alunos estarem formados, isso incentiva a 
formação de docentes em nível superior para educação básica, contribuindo para valorização do 
magistério, essa iniciação à docência se da por meio de uma intervenção prática em sala de aula 
onde os alunos da graduação por meio de experimentos praticam um ensino de física 
contextualizado, são muitos os aspectos intrínsecos e potenciais que caracterizam os experimentos 
como importantes ferramentas de ensino-aprendizagem em sala de aula, um dos experimentos 
realizado em uma das escolas participantes do projeto é o foguete feito de PET em que a combustão 
provocada ao aproximar uma chama do combustível (álcool) que foi colocado dentro da garrafa 
aumenta a temperatura do gás que estava dentro da garrafa, o que resulta no aumento do seu volume 
acompanhado do aumento em sua pressão isso gera deslocamento de ar para fora da garrafa que, 
por sua vez, cria uma reação contrária a esta força, surgindo o movimento. Os conceitos físicos 
relacionados a esse experimento foram amplamente explorados em sala de aula de uma forma 
tradicional que Paulo Freire descreve como ser uma educação bancária, em que o educador é o 
sujeito que detêm o conhecimento, pensa e prescreve, enquanto o educando é o objeto que recebe o 
conhecimento é pensado e segue a prescrição. Logo depois essa turma foi levada ao laboratório 
onde os alunos tiveram a oportunidade de interagir com o conhecimento o que mobiliza esquemas 
mentais, pois se torna uma atividade física, pois o aluno tem que interagir, e mental o que resulta na 
ativação de funções psico-neurológicas e as operações mentais, estimulando o pensamento. 
 
Palavras-chave: Educação básica; ensino de Física contextualizado; iniciação à docência; foguete 
de PET. 
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DETECTOR GEIGER MULLER USANDO TUBO SBM19 
 

Edson Massayuki Kakuno [edson.kakuno@unipampa.edu.br] 
Universidade Federal do Pampa. 

Campus Bagé, 96413-170, Bagé, RS – Brasil. 
 

Este trabalho descreve a montagem de um detector Geiger Muller (GM) a partir de um tubo 
comercial, SBM19, e com flexibilidade nos componentes eletrônicos agregados. Muitas das 
referências citadas são de domínio público e disponível na internet, permitido ao leitor uma maior 
facilidade ao acesso as informações e a outras possibilidades de montagem de um detector GM. O 
detector proposto é uma ferramenta em potencial para o ensino de física moderna no Ensino Médio 
e uma proposta de demonstração em feiras de ciências. O detector Geiger Muller (GM) proposto 
neste trabalho é dedicado à detecção de radiação Gamma e de Raios X de alta energia, acima de 25 
keV. O elemento sensor é um tubo Geiger Muller, composto basicamente de um cilindro metálico e 
uma haste metálica (fio) axialmente concêntrico. O tubo é preenchido com um gás a baixa pressão 
(em torno de 0,1 atm) para facilitar a ionização, o gás utilizado no tubo SBM20 é uma mistura de 
Ne + Br2 +.Ar. Quando a radiação incide, tem que atravessar a parede do cilindro (portanto tem que 
ser fina, 0,05 mm no SBM20), pode interagir com a parte interna da parede do tubo gerando 
elétrons ou com o gás, gerando uma nuvem de elétrons e de íons. Para que não haja recombinação 
destes, a parede do tubo (catodo) é polarizada com potencial negativo, que atraí os íons 
positivamente carregados e o eletrodo central (fio, anodo) com potencial positivo e atrai os elétrons. 
A eficiência do detector GM é na ordem de 1%, pois a probabilidade de interação como gás ou com 
a parede interna do tubo são baixas1. Outros detalhes dos detectores a gás, inclusive o GM, podem 
ser encontrados na literatura tradicional2. Foi utilizado um tubo GM comercial, SBM193 que pode 
ser adquirido através da internet, em sites como “e-bay”, por exemplo. Um modelo semelhante 
(menor volume, metade do comprimento) e mais popular é o SBM20, que também deve funcionar 
de modo semelhante. O tubo GM opera a um potencial de 400 volts DC, que obtivemos a partir de 
um oscilador de alta tensão para disparo de “flash” integrado a máquinas fotográficas de aplicação 
simples (doméstica). Várias configurações padrão de GM podem ser encontradas na internet4,5 
[5,6], nesta página há “links” para diversos outros projetos de GM e fontes de alta tensão (HV). A 
descrição de um kit comercial pode ser encontrado em Makezine6. Foi medido um conjunto de 7 
camisas de lampião, que comtém dióxido de tório, dióxido de cério e óxido de magnésio7, um 
cinzeiro produzido pela Opalex enriquecido com oxido de urânio, que apresenta fluorescência 
esverdeada na presença de luz ultra violeta, também conhecido como “vaseline glass”8, e uma fonte 
de 1 µCi de Am241 de um alarme de incêndio. O resultado de dez medidas e cada medida foi 
realizada em 10 segundos, i.e. as contagens representadas são os eventos registrados durante 10 
segundos. A radiação de fundo (BG, back ground) é da ordem de 16 contagens em 10 segundos. O 
cinzeiro é da ordem de 50 contagens, o Am241 na ordem de 40 contagens e uma camisa de lampião 
na ordem de 60 contagens. 
 
Palavras-chave: Geiger Muller; SBM19; SBM20. 

                                                
1 http://www.centronic.co.uk/downloads/Geiger_Tube_theory.pdf. Acesso em agosto de 2013. 
2 KNOLL, G. F. (2000) Radiation Detection and Measurement, John Wiley & Sons, 3rd Ed. 
3 http://www.gstube.com/catalog/9/. Acesso em agosto de 2013. 
4 http://einstlab.web.fc2.com/geigerE/GeigerE.pdf , em agosto de 2013. 
5 http://www.pocketmagic.net/?p=1898. Acesso em agosto de 2013. 
6 http://makeprojects.com/Project/Geiger-Muller-Counter-Tube-from-Photo-Film-Case/1554/1. Acesso em outubro de 
2012. 
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Gas_mantle. Acesso em agosto de 2013. 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Uranium_glass. Acesso em agosto de 2013. 
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DO OLHO HUMANO AS CHARQUEADAS DE SÃO MIGUEL  
 

Marco Aurélio Torres Rodrigues [marco31cerrito32@bol.com.br] 
Instituto Estadual de Educação José Bernabé de Souza. 

96395-000, Cerrito, RS – Brasil. 
 

Este projeto intitulado Do Olho Humano as Charqueadas de São Miguel, foi desenvolvido no 
Instituto Estadual de Educação José Bernabé de Souza, num quinto ano do Ensino Fundamental, 
turma 51-9. Ele tinha como objetivo explicar o funcionamento do olho humano e integrar várias 
áreas do conhecimento, como Ciências da Natureza e Linguagens.  Ele foi dividido em algumas 
etapas: 

1ª produção de uma câmara para cada aluno em sala de aula, foram produzidas 31 câmaras, 
com: latas metálicas, papel vegetal, cartona preta ...; 
2ª utilização da câmara escura, para verificar imagens; 
3ª estudo do olho humano na sala de multimidia; 
4ª abordagem do contéudo Origem da Revolução Farroupilha; 
5ª produção de novas câmaras escuras com papel fotográfico; 
6ª visitação as Charqueadas de São Miguel  em Pelotas para produção de imagens do local; 
7ª revelação do papel fotográfico; 
8ª exposição das imagens produzidas na Mostra Pedagógica do Instituto. 

Penso que só a listagem das etapas desenvolvidas não torna o projeto bem claro, portanto vamos aos 
enlaces. Começamos pela confecção das câmaras escuras, que levou aproximadamente 2 horas; em 
outro momento saímos para o pátio e arredores da Escola, para utilização da mesma, creio que é 
importante relatar que a observação por parte dos alunos das imagens invertidas – de cabeça para 
baixo – foi algo considerável. Quando fomos para sala de multimídia, apresentei imagens do olho 
humano, utilizando para tal formato power point, em seguida também abordei problemas da visão e 
lentes para correção de tais problemas, os alunos poderam manusear as lentes  que temos do 
Laboratório de Física. Num terceiro momento estudamos, a  Origem da Revolução Farroupilha – o 
charque -, e tívemos a ideia de fazer uma viagem para as Charqueadas no Município de Pelotas, que 
é nosso vizinho; daí então apareceu a proposta de registrarmos a viagem, porém não é permitido 
pela administração da Charqueada São Miguel, a utilização de máquinas fotográficas 
convencionais, nem mesmo celulares; então pedimos para utilizar máquinas confeccionadas pelos 
alunos, pedido este, que foi aceito! Confeccionamos novas câmaras, já com o papel fotográfico no 
seu interior.Daí para frente foi só dar continuidade as etapas descritas acima. 
 

Apoios: DIREÇÃO DO INSTITUTO E PAIS. 
 
Palavras-chave: olho humano; câmara escura; Charqueadas. 
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EFEITO DO MÉTODO ENSINO SOB MEDIDA NO HÁBITO DE ESTUDO DE ALUNOS 
DE ENSINO MÉDIO 

 
Vagner Oliveira [vagnerjpn@yahoo.com.br] 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense. 
Campus Pelotas, 96015-360, Pelotas, RS – Brasil. 

Eliane Angela Veit [eav@if.ufrgs.br] 
Ives Solano Araujo [ives@if.ufrgs.br] 

Instituto de Física – UFRGS – Caixa Postal, 15051. 
Campus do Vale, 91501-970, Porto Alegre, RS – Brasil. 

 
Neste trabalho apresentamos o resultado de uma análise inicial a respeito dos efeitos causados pelo 
método de ensino-aprendizagem Ensino sob Medida (Just-in-Time Teaching) no hábito de estudo 
de alunos de ensino médio. Implementamos o método Ensino sob Medida (EsM) em duas turmas de 
ensino médio em uma escola pública do interior do Rio Grande do Sul, uma dela composta com 30 
alunos e outra, com 15 alunos. Propomos, ao longo de dez encontros de uma hora e trinta minutos 
cada, um módulo didático sobre tópicos de eletromagnetismo. Para o desenvolvimento desse 
módulo, elaboramos seis Textos de Apoio que abordavam os conceitos da matéria de ensino a 
serem trabalhados em sala de aula, e que eram para serem estudados previamente a cada encontro, 
conforme sugerido pelo método EsM. No semestre letivo seguinte, elaboramos e aplicamos às duas 
turmas um questionário com vinte e seis questões que tinham como objetivo investigar o hábito de 
estudo desses alunos antes, durante e depois à implementação do método EsM nas aulas de Física. 
Obtivemos vinte e seis respostas ao questionário, e com esses dados percebemos que o EsM 
aumenta o tempo semanal de estudo dos alunos durante a implementação do método e, um semestre 
após à sua implementação, o índice de alunos que estudam somente na véspera das provas diminui 
significativamente. Percebemos ainda que praticamente 90% dos estudantes consideram que o 
método diminui fortemente o tempo de estudo na véspera das provas. Uma das justificativas mais 
frequentes entre os estudantes é de que com o estudo semanal, eles compreendem melhor os 
conceitos trabalhados e passam a ter mais confiança para realização dos testes de conhecimento. Em 
relação à mudança que o EsM pode causar no hábito de estudo, 69% dos alunos afirmaram que o 
método mudou, de alguma forma, a maneira que estudam para alguma disciplina. Dessa forma, 
consideramos que o método Ensino sob Medida possui grande potencial de provocar uma mudança 
no hábito de estudo de alunos de ensino médio. Um fator que contribuiria ainda mais para tal 
mudança, levado em conta pelos estudantes, seria uma implementação do método de ensino 
continuamente, em diferentes semestres. Como perspectiva futura do trabalho, pretendemos aplica-
lo durante dois semestres consecutivos para avaliar se provocaríamos impactos ainda maiores no 
hábito do estudo dos alunos de ensino médio. 
 
Palavras-chave: Ensino sob Medida; Hábitos de Estudo, Ensino de Física. 
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ENSINO DE CAMPO ELÉTRICO A PARTIR DE UMA ANÁLISE PRÁTICA 
 

Estevão Luciano Quevedo Antunes Júnior [antunes.junior@ufrgs.br] 
Eduardo da Silva [dudu@3net.com.br] 

Maria Teresinha Xavier Silva [teka@if.ufrgs.br] 
Instituto de Física – UFRGS – Caixa Postal, 15051. 

Campus do Vale, 91501-970, Porto Alegre, RS – Brasil. 
 

Aproveitando a oportunidade que o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBID) dá aos licenciandos participantes de sugerirem e testarem estratégias de ensino com alunos 
das escolas públicas, participantes do Subprojeto Física do PIBID da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), em parceria com o Centro Estadual de Formação de Professores General 
Flores da Cunha, desenvolveram uma atividade para alunos do terceiro ano do Ensino Médio, 
objetivando unir a prática com a teoria na introdução do conceito de campo elétrico. Utilizou-se 
como ferramenta prática um eletroscópio eletrônico básico1, capaz de detectar a presença de um 
campo elétrico em sua vizinhança. A finalidade do experimento foi dar aos alunos uma noção 
prática do conceito de ação à distância do campo elétrico que estava sendo trabalhado em sala de 
aula, enfocando o campo elétrico gerado por diferentes materiais eletricamente carregados. 
Paralelamente, a atividade permitiu familiarizar os alunos com instrumentos eletrônicos, como 
resistores, transistores e LEDs. A atividade prática consistiu na realização de vários experimentos 
de eletrização acompanhados da detecção do campo elétrico gerado, ou não, nas vizinhanças dos 
objetos envolvidos. O pré-teste e o pós-teste utilizados para avaliar o aproveitamento da atividade 
pelos alunos indicam que a atividade prática realizada cooperou para a compreensão do conceito 
teórico de campo elétrico. Os resultados dos testes permitiram constatar uma melhora significativa 
no desempenho dos estudantes com relação ao início da atividade. Pretende-se repetir a atividade 
com outras turmas de terceiro ano dessa e de outras escolas parceiras do PIBID/UFRGS. 

 
Apoio: CAPES 

 
Palavras-chave: PIBID; Ensino de Física; Eletrostática; Campo Elétrico; Eletroscópio. 
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ESCOLA DE FÍSICA CERN – 2013: UM OLHAR DE UM PROFESSOR PESQUISADOR 
 

Ana Paula Rebello [ana.rebello@acad.pucrs.br] 
João Bernardes Da Rocha Filho [jbrfilho@pucrs.br] 

Programa de Pós Graduação em Educação em Ciências e Matemática. 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 

Campus Porto Alegre, 90619-900, Porto Alegre, RS – Brasil. 
 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um relato de experiência relativa à participação 
da autora, em 2013, na Escola de Física do CERN (Centro Europeu de Pesquisas Nucleares), um 
dos maiores laboratórios de pesquisa em Física no mundo, localizado na Suíça. Desde 2009 o 
CERN mantém um programa de Educação em que professores brasileiros participam. Devido à 
união de esforços entre a Sociedade Brasileira de Física (SBF) e do Laboratório de Instrumentação 
e Física Experimental de Partículas (LIP) de Portugal, tornou-se possível a participação anual de 30 
professores do Brasil, que têm a possibilidade de visitar as instalações e laboratórios, além de 
participarem de cursos sobre tópicos de Física, ministrados no idioma dos participantes. Este 
projeto é financiado com recursos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior) e visa o aperfeiçoamento de professores e alunos em diversas regiões do país. Com 
o olhar de um professor pesquisador foi registrado em um blog um diário de campo contendo 
pequenos vídeos, fotos e relatos de cada passo vivenciado na Escola de Física do CERN, em 2013. 
Neste trabalho são apresentados alguns aspectos do que foi oferecido aos participantes desse curso, 
com o intuito de estimular os professores brasileiros para se engajarem em sua formação 
continuada, promovendo a divulgação da ciência no país.  

 
Apoio: CAPES 

 
Palavras-chave: Física de partículas; CERN; Ensino de Física. 
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ESTUDANDO ASTRONOMIA NO ENSINO MÉDIO 
 

Marcia Rosane Ferreira [prof.marcia.fisica@gmail.com] 
Escola Técnica Estadual Marechal Mascarenhas de Moraes. 

94935-410, Cachoeirinha, RS – Brasil. 
 
O estudo da Astronomia com alunos do ensino médio de uma escola pública na cidade de 
Cachoeirinha foi implantado a partir de cursos de formação de professores realizados no ano de 
2009 e 2012, oferecidos pelo IF-UFRGS. Esses cursos conhecidos como GTTP - Galileo Teacher 
Training Program foram oferecidos de forma gratuita a professores da rede pública e privada do 
estado do Rio Grande do Sul. Com a participação nestes cursos e a busca contínua de atualizações 
sobre o tema, deu-se o pontapé inicial, no final de 2012, utilizando diversos recursos (planisfério 
celeste, softwares, saídas pedagógicas, aulas práticas) para mostrar aos alunos a importância e o 
quanto é instigante o estudo da Astronomia. Durante o ano de 2013, estas aulas se transformaram 
em Seminários Integrados (proposta do governo do estado para um ensino médio politécnico). Os 
alunos têm uma disciplina de Introdução à Astronomia, no período da manhã e tarde. Eles 
aprenderam a utilizar o software Stellarium; fizeram um planisfério celeste e um relógio do sol; 
aprenderam a identificar algumas constelações no céu; fizeram uma saída pedagógica ao Planetário 
da UFRGS; assistiram a palestra sobre os planetas do nosso Sistema Solar da Profª. Daniela Pavani 
do IF-UFRGS, que veio na escola a convite da professora; visualizaram o céu com o telescópio 
Galileu que a escola recebeu num sorteio no curso GTTP em Gramado no ano de 2012; 
participaram pela primeira vez da OBA e da MOBFOG; assistiram a vídeos (filmes e 
documentários) que versam sobre a história da astronomia. Há mais atividades a serem realizadas 
durante o ano letivo. O estudo da Astronomia não deve ser deixado de lado nas aulas de física, 
geografia ou ciências. Sempre que possível, o professor deve instigar seus alunos para essa ciência 
maravilhosa e que tem tanto para nos mostrar. 
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FÍSICA E QUÍMICA INTEGRADAS NO  ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Jennie Elias Vieira [jennie2606@gmail.com] 
Yuri Zanerippe Miguel [yuri_zanerippe@hotmail.com] 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. 
Campus Araranguá, 88900-000, Araranguá, SC – Brasil. 

Vanderléia Medeiros Costa [vanderleiamcosta@hotmail.com] 
Escola Municipal Nova Divineia. 

88900-000, Araranguá, SC – Brasil. 

A interdisciplinaridade permite a organização das diversas áreas de conhecimento em torno de um 
eixo comum e integrador, propiciando um diálogo entre as demais áreas, reduzindo seu caráter 
fragmentário e buscando uma construção plural da situação de aprendizagem1 [1]. Outro fator 
importante para o processo de ensino aprendizagem são as aulas práticas, através delas é possível 
relacionar o conhecimento escolar com o cotidiano dos alunos, mostrar a interdisciplinaridade 
presente em uma simples experiência escolar2. Entretanto mesmo sabendo  a importância da 
interdisciplinaridade e de experiências para o processo ensino aprendizagem, muitos professores 
não conseguem criar situações para que isso aconteça por diversos fatores, entre eles, tempo 
reduzido para planejar aulas e experimentos, grandes cargas horárias e falta de uma formação 
continuada. O presente trabalho relata uma possível abordagem, que visa contribuir para o ensino 
aprendizagem de forma interdisciplinar, por meio da construção de Unidades de Ensino 
Potencialmente Significativas (UEPS), fundamentadas na teoria de David Ausubel. A metodologia 
do trabalho divide-se em 5 etapas: (i) Estudo de materiais produzidos no ano internacional da 
Química, (ii) Integração de conhecimentos de Física nestes materiais, (iii) Construção das UEPS,  
(iv) Aplicação das UEPS durante o ano de 2013 com uma turma de 15 alunos do nono ano e (v) 
avaliação  feita ao longo do processo de aprendizagem para que se possa encontrar evidências de 
aprendizagem significativa, é aplicado também através de dinâmicas de grupo, questões e situações, 
que necessitem de compreensão, captação e inter-relação de significados. O estágio atual do 
trabalho conta com a construção de duas UEPS,  compostas por experiências  presentes na apostila 
produzida para o ano internacional da Química intituladas, “Extraindo  ferro do cereal matinal” e  
“Engarrafando um ovo”. As aulas abordam átomos, matéria, elementos químicos, compostos, 
misturas, número atômico, isótopos, camadas eletrônicas, estados físicos da matéria, dilatação, 
força, densidade, lei de Stevin, princípio de Arquimedes empuxo e pressão. Pretende-se construir e 
aplicar quatro UEPS durante o ano de 2013. Os primeiros resultados destas UEPS, indicam indícios 
de que ocorreu aprendizagem significativa de forma interdisciplinar. Segundo nossos dados 
preliminares, as experiências despertam nos aluno a pré-disposição para aprender, e as UEPS foram 
construídas para serem potencialmente significativas, sendo assim satisfaz-se as duas condições que 
Ausubel julga necessárias para que aconteça aprendizagem significativa. Nas avaliações observou-
se indicies de evolução conceitual. A interdisciplinaridade e o uso de experimentos são maneiras de 
relacionar conhecimento, visando um novo olhar do aluno para aqueles conhecimentos antes 
abordados de maneira tão fragmentada, sem qualquer tipo de inter-relação entre as diversas áreas do 
conhecimento disciplinar. Na disciplina de ciências naturais são abordados conteúdos de Física e 
Química, entretanto, geralmente estas disciplinas são trabalhadas separadamente. Este trabalho pode 
ser entendido relevante para tentar superar a fragmentação e ensino puramente expositivo. 
 

Apoio: CAPES 
 
Palavras-chave: Ciências Naturais; Física; Química; Experimentos; Aprendizagem significativa.  

                                                
1 NEUENFELDT, A. E. Rodrigues, A. W; L. (2011)  Interdisciplinaridade na escola: uma possibilidade a partir do texto 
como eixo organizador de unidades didáticas interdisciplinares. Revista Iberoamericana de Educación, v. 54, n. 5. 
2 THOMAZ, M. F. (2000) A experimentação e a formação de professores de ciências: uma reflexão. Caderno 
Brasileiro de Ensino de Física, Florianópolis, v.17, n.3, p.360-369.	  
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FÍSICA NA COZINHA: UMA PROPOSTA DIDÁTICA PARA CONTEXTUALIZAÇÃO 
DO CONHECIMENTO NO ENSINO MÉDIO 

 
Patrick Alves Vizzotto [patrick.fisica@hotmail.com] 

Caroline Maria Ghiggi  [caroline.ghiggi@hotmail.com] 
Mariana Andrade da Silva [98918@upf.br] 

Álvaro Becker da Rosa [alvaro@upf.br] 
Universidade de Passo Fundo. 

Campus Passo Fundo, 99052-900, Passo Fundo, RS – Brasil. 
 

O presente trabalho consiste de uma proposta metodológica para o ensino de Física no âmbito do 
ensino médio. O objetivo principal é a contextualização dos fenômenos e conceitos de Física de 
modo a apresentar a ciência presente no cotidiano dos estudantes. Para tanto, foi selecionado os 
conteúdos de Física Térmica presente no segundo ano do ensino médio, sem, contudo, excluir os 
conceitos da mecânica abordados no ano anterior. A proposta foi elaborada tendo como referencial 
os conteúdos trabalhados em uma escola pública do município de Passo Fundo, RS, tendo sido 
apresentada aos professores no V Seminário de Atualização Pedagógica da Universidade de Passo 
Fundo, em maio de 2013. A situação vivencial escolhida foi o preparo de alimentos na cozinha, 
recorrendo à utilização de dispositivos que evidenciem a presença da Física na elaboração desses 
alimentos. Inicialmente o grupo executor pesquisou os conteúdos abordados no segundo ano do 
ensino médio junto à escola alvo da investigação. Após a definição de quais os conceitos e 
fenômenos presentes nesse nível de escolarização, os executores da proposta selecionaram as 
receitas a serem utilizadas na atividade. A escolha considerou, além dos fenômenos físicos a serem 
exploradas, receitas que possibilitassem enfatizar tais fenômenos de maneira estruturada e didática. 
Desta fora, a atividade iniciou com o preparo de aperitivos contendo pepino, salame e queijo 
flambado. Na continuidade, prepararam-se alimentos como os doces “mandolate de mel” e 
“quindim”; e, o prato salgado conhecidos como “bruschetta” com molho de queijo e filé mignon. A 
atividade envolveu a discussão da Física desde a escolha dos utensílios até o seu preparo. Além 
disso, a atividade orientou-se por ações que possibilitassem visualizar os fenômenos físicos em 
situações simples, como abrir um vidro de pepino ou mesmo cortar salame em fatias, nos quais se 
evidenciou, respectivamente, os conceitos de momento o de uma força e pressão em sólidos.  A 
seguir, ao flambar o queijo utilizando um maçarico culinário de GLP, ampliou-se o conceito de 
pressão englobando a pressão em gases e sua relação com os estados físicos da matéria.  De forma 
análoga se fez com relação ao preparo dos demais alimentos mencionados, ressaltando a cada etapa 
de preparo os fenômenos físicos envolvidos. Como resultado da proposta didática realizada com os 
professores das escolas publicas da região de Passo Fundo, obteve-se a validação de atividades que 
estimulem a criatividade e a ludicidade do conhecimento. Na opinião dos participantes, tais 
atividades representam um novo olhar para a ação didática oportunizando de modo efetivo trazer a 
Física do cotidiano para a sala de aula.   
 
Palavras-chave: Física na cozinha; ensino médio; Física térmica. 
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FÍSICA NAS MANIFESTAÇÕES 
 

Ana Carolina de Souza Feliciano [carolofisica@gmail.com] 
Rafael Gomes Coelho da Rocha [rafaelgcr@id.uff.br] 
Instituto de Física – Universidade Federal Fluminense. 

Campus da Praia Vermelha, 24210-346, Niterói, RJ – Brasil. 
 
Este trabalho apresenta um relato de experiência que envolveu estudantes do segundo ano do 
Ensino Médio do Colégio Estadual Raul Vidal, localizado na cidade de Niterói – Rio de Janeiro. 
Baseados na perspectiva de abordagem de questões sociocientíficas – QSC (Sadler, 2004)1, dois 
bolsistas do PIBID – Física, alunos do curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal 
Fluminense – UFF, desenvolveram em colaboração com o professor supervisor e com o 
coordenador da área de Física do projeto, uma sequência de ensino na forma de projeto para 
abordagem do tema “Física nas Manifestações”. A motivação para o trabalho foi a visibilidade de 
abrangência nacional que as manifestações ganharam este ano em todo o Brasil. As atividades 
planejadas envolveram ações de conscientização a respeito das condições de segurança relacionadas 
com a presença de helicópteros monitorando os eventos e os manifestantes. Foram estudadas as 
normas que regulamentam o tempo de exposição do ouvido humano aos diferentes níveis sonoros. 
Em relação a este tópico, foi levada em consideração também a exposição que ocorre em bailes e 
festas frequentados por estes jovens. Do ponto de vista da Física, mais especificamente, foram 
abordados conteúdos da Acústica. As atividades foram implementadas ao longo de duas semanas, 
em três turmas do Ensino Médio, e como atividade final, foram elaborados relatórios pelos 
estudantes. 
 
Palavras-chave: física nas manifestações; ensino de Física. 
 

                                                
1 SADLER, T. (2004) Informal Reasoning Regarding Socioscientific Issues: a critical review of research. Journal of 
Research in Science Teaching, v. 41, n. 5, p. 513-536. 
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GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA: UMA TEMÁTICA PARA O ESTUDO DO 
ELETROMAGNETISMO 

 
Maria Aparecida Monteiro Deponti [cida_mw@yahoo.com.br] 

Luís Roberto Brudna Holzle [luisbrudna@gmail.com] 
Márcia Maria Lucchese [marcia.lucchese@unipampa.edu.br] 

Universidade Federal do Pampa. 
Campus Bagé, 96413-170, Bagé, RS – Brasil. 

 
Neste trabalho é descrito o projeto de pesquisa que está sendo desenvolvido com uma turma de 
alunos do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Apolinário Porto Alegre, localizado na 
zona urbana, na cidade de Santiago, RS. Utilizando uma abordagem qualitativa como estratégia de 
ensino para aliar o estudo de alguns conteúdos de Eletromagnetismo ao tema gerador sobre 
produção de energia elétrica, estão sendo desenvolvidas aulas contextualizadas acerca das formas 
de geração de energia e implicações para a sociedade com o objetivo de promover a oportunidade 
de reflexão sobre problemas atuais do cotidiano do aluno e contribuir para a formação tanto de 
estudante como de cidadão no processo de ensino/aprendizagem da Física. As questões que 
referenciaram a pesquisa foram: De que forma abolir com a metodologia programada e tradicional 
de trabalhar os conteúdos de Física? É possível contemplar o estudo de circuitos elétricos a partir de 
um ensino por competências? Como trabalhar os conteúdos de Eletromagnetismo de forma 
integrada e contextualizada com um tema relevante para a sociedade? Para buscar respostas às 
questões norteadoras, foi organizada uma unidade temática sobre Energia para abordar tópicos do 
conteúdo de Eletromagnetismo, buscando desenvolver uma concepção menos linear de metodologia 
de ensino, aliando o planejamento de atividades de observação, investigação e interação entre os 
conteúdos a serem ensinados e considerando os aspectos sociais, culturais, ambientais em que estão 
inseridos. Para isso, a pesquisa foi embasada nas teorias de Vygotsky, Ausubel e Freire. Foi 
planejada uma sequência didática para contemplar a motivação dos alunos, a interação e a 
construção do conhecimento acerca dos fatos e fenômenos estudados. As atividades que estão sendo 
desenvolvidas são mediadas pelo uso de estratégias variadas como: a produção de mapas mentais, 
seminários, vídeos, experimentos reais e computacionais, tendo a geração de energia elétrica como 
enfoque temático potencial para a aprendizagem de conceitos de Eletromagnetismo, 
proporcionando aos alunos do terceiro ano do Ensino Médio, uma abordagem menos abstrata desse 
conteúdo. A avaliação da aprendizagem está sendo realizada através da construção de mapas 
conceituais, testes conceituais, questionamentos, apresentação de seminários e participação efetiva 
nos experimentos. Será feita a busca por evidências de que a proposição da pesquisa foi 
contemplada e de que a metodologia utilizada foi eficaz para o ensino de Física por meio da coleta 
de entrevista realizada com os envolvidos, análise dos dados obtidos durante a aplicação da 
proposta por meio de gravações e anotações em diário de notas.  
 

    Apoios: CAPES e FAPERGS. 
 
Palavras-chave: ensino; aprendizagem; energia. 
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I MOSTRA DE TRABALHOS DA E.M.E.F. FRANCISCO DE PAULA PEREIRA 
 

Caroline de Souza Domingues [caroll93698@hotmail.com] 
Clarissa Micelli Borba [clarissamice@hotmail.com] 

Morgane Aparecida Hott Amorim [morganehott@hotmail.com] 
Universidade Federal do Pampa. 

Campus Bagé, 96413-170, Bagé, RS – Brasil.  
Sônia Ornelas [smd-24@hotmail.com] 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco de Paula Pereira. 
96445-000, Aceguá, RS – Brasil.  

 
As primeiras feiras de Ciências no Brasil datam da década de 60 (MEC, 2006)1 e nos dias de hoje é 
algo que não está presente em muitas escolas. O presente trabalho relata uma experiência que visa 
despertar em alunos da Educação Básica o interesse em desenvolver trabalhos investigativos 
(Pereira, Oaigen e Hennig, 2000)2. Foi com este propósito que desenvolvemos na Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Francisco de Paula Pereira, localizada na zona rural do município de 
Aceguá/RS, a I Mostra de Trabalhos da escola, na qual, os alunos do turno da manhã (do 5º ano a 8ª 
série), apresentaram trabalhos que elaboram durante os meses de março a junho de 2013. O trabalho 
começou com uma ampla divulgação da mostra para os alunos da escola, que foi feita através de 
cartazes e uma apresentação de motivação. Na divulgação observamos que os alunos se mostraram 
interessados em participar. Iniciamos o acompanhamento com 26 trabalhos, mas este número foi 
oscilando ao longo da atividade de acompanhamento (alguns grupos mudaram de tema, outros 
grupos se fundiram em um único trabalho) e ao final tivemos 23 trabalhos apresentados. A 
organização da Mostra e o acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos foram realizadas 
pelas bolsistas de Iniciação à Docência (PIBID – Física) que estavam presentes na escola uma vez 
por semana para auxiliar nos trabalhos e foi elaborado um modelo de relatório, no qual haviam 
questões sobre os trabalhos que estavam sendo realizados, com a finalidade de acompanhamento e 
organização dos trabalhos. A Mostra foi realizada no saguão da escola, onde os alunos montaram 
seus experimentos e apresentaram para os demais alunos da escola e para um grupo de alunos de 
uma escola de Bagé que foram prestigiar as apresentações, motivando ainda mais os alunos. 
Durante a elaboração dos trabalhos observamos que, mesmo apresentando algumas dificuldades 
para compreender os conteúdos envolvidos, a maioria dos alunos demonstrava interesse na 
realização dos trabalhos. Para estimular os alunos a continuarem elaborando trabalhos 
investigativos, ao final da Mostra de Trabalhos, todos receberam uma medalha e um certificado de 
participação. Como premiação, foram selecionados três trabalhos que posteriormente foram 
apresentados na III Feira de Ciências da Unipampa Campus Bagé. O presente trabalho foi realizado 
com apoio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID (Edital 2011), da 
CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil.  

 
Apoio: CAPES.  

 

                                                
1 MEC, Programa Nacional de Apoio às Feiras de Ciências da Educação Básica Fenaceb / Ministério da Educação, 
Secretaria de Educação Básica – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2006. 
2 PEREIRA, A.B; OAIGEN, E.R; HENNIG, G.J. (2000) Feira de Ciências. 1.ed. Rio Grande do Sul: ULBRA. 
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ILUSÕES DE ÓPTICA: DOS FUNDAMENTOS A PROPOSTA DIDÁTICA1 
 

Michele Ferreira Cardoso [105687@upf.br] 
Universidade de Passo Fundo – Caixa Postal 611. 

Campus Passo Fundo, 99001-970, Passo Fundo, RS – Brasil. 
 

A abordagem do tema ilusões de óptica torna-se de extrema importância no ensino médio, visto que 
os estudantes se encontram num período de descobertas e curiosidades do mundo que o cerca. Além 
disso, as ilusões de óptica representam a oportunidade dos alunos refletirem e avaliarem seus 
conhecimentos advindos de suas observações cotidianas. É uma forma de por em ‘xeque mate’ os 
conhecimentos visuais, mostrando aos alunos que o mundo visual muitas vezes nos engana. A partir 
da constatação da importância desse tipo de conhecimento, buscou-se averiguar nos livros didáticos 
de ensino médio quais os que contemplam a temática e de que forma as ilusões são exploradas pelos 
autores. Além disso, o estudo pretende apresentar um conjunto de ilusões de ópticas que podem ser 
contempladas no ensino médio e subsidiar a ação didática dos professores. Assim, como proposta 
de ensino para as ilusões de óptica, o educador deve juntamente com seus alunos buscar maneiras 
de introduzir aulas lúdicas e experimentais, sendo que já se sabe que as aulas experimentais e 
atividades lúdicas contribuem para uma aprendizagem mais efetiva dos conceitos teóricos vistos em 
sala de aula. Para a seleção das ilusões de óptica buscou-se identificar aquelas que possibilitassem 
discutir com os estudantes questões vinculadas ao funcionamento do cérebro e como é identificada 
as figura presentes na vida diária do aluno. O aspecto central é provocar surpresas nos estudantes, 
mostrando-lhes que uma mesma imagem pode ter mais de uma interpretação, dependendo da 
maneira que é olhada, da concentração do sujeito e dos seus conhecimentos prévios.  As impressões 
equivocadas deixam os alunos intrigados e a aula se torna interessante e até mesmo divertida, 
descobrindo a Física nas ilusões de óptica de maneira que eles possam investigar e provar, assim, 
que o estímulo físico pode produzir percepções diferentes. Tais percepções, muitas vezes, podem 
estar equivocadas e confusas, ou até erradas.  O trabalho foi estruturado na forma de capítulos, onde 
inicialmente é discutida a parte fisiológica da visão e os processos visuais, enaltecendo os aspectos 
inerentes a formação da imagem. Na sequência, foi apresentado um conjunto de ilusões de óptica, 
discutindo seu processo de formação. Posteriormente, foi apresentada a pesquisa relacionada a 
presença das ilusões de óptica nos livros didáticos de Física, tendo como referencial as obras 
indicadas no Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2012. Como resultado da investigação, 
elaborou-se uma proposta didática para a utilização das ilusões de óptica nas aulas de Física. Tal 
proposta foi constituída de um conjunto de atividades que podem ser desenvolvidas pelo professor 
de forma lúdica, utilizando matérias de fácil aquisição. Na proposta didática infere a necessidade de 
que primeiramente o professor deve trabalhar o funcionamento do olho e a maneira como as 
imagens são formadas dentro dele, mais precisamente o caminho do raio luminoso e o processo 
geométrico da construção da imagem na retina do olho humano. Como resultado do estudo, obteve-
se inicialmente que os livros didáticos em sua maioria não abordam a temática e os que trazem o 
assunto, exploram de modo ineficiente, relatando apenas como curiosidade. Da proposta didática 
observa-se que as ilusões podem despertar o interesse pela aprendizagem da óptica e ao mesmo 
tempo proporcionar uma discussão sore aspectos filosóficos e psicológicos entorno do 
conhecimento.  
 
Palavras-chave: Ilusões de óptica; Ensino de Física; Proposta didática. 
 

                                                
1 Monografia apresentada ao curso de Física do Instituto de Ciências Exatas e Geociências, da Universidade de Passo 
Fundo, como requisito para obtenção do título de Licenciada em Física, sob orientação da professora Dr. Cleci Werner 
da Rosa. 
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IMPLANTAÇÃO DO JOGO BATALHA NAVAL NO ENSINO DE PLANO CARTESIANO  
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O presente trabalho relata uma das atividades do PIBID Física edição 2011 da UNIPAMPA 
Campus Bagé. O trabalho foi desenvolvido em duas turmas de 1° série do Ensino Médio da E.E. 
Jerônimo Mércio da Silveira, localizada no município de Candiota/RS. Tivemos como objetivo 
trabalhar com os alunos os conceitos de plano cartesiano, sistemas de coordenadas e referencial. 
Assim os conceitos mais relevantes da atividade implantada serviram de ancoradouro para a 
aplicação de uma atividade futura envolvendo interpretação de gráficos. A atividade foi implantada 
em 12 horas-aula para cada turma durante 06 encontros. Primeiramente, foi aplicado aos alunos um 
teste envolvendo interpretações de gráficos, buscando levantar os conhecimentos prévios dos 
alunos, de acordo com a teoria cognitiva construtivista de David Ausubel (Moreira, 2011)1. 
Posteriormente, foi aplicado o jogo Batalha Naval. Os alunos foram divididos em duplas para 
desenvolverem um guia2 sobre o jogo e na seqüência aconteceu o jogo. Esta atividade teve como 
objetivo familiarizar os alunos com pares ordenados através de um significado concreto, por 
exemplo, a posição do inimigo. No término dessa atividade seguimos a implantação da proposta 
didática trabalhando com o conceito de plano cartesiano (Roque e Pereira, 2012)3. Os alunos 
receberam outro guia4 e foram divididos em pequenos grupos, tendo que alocar pontos nos gráficos 
para assim calcular a distância de um ponto a outro. Finalizando essa atividade os alunos partiram 
para a quadra da escola, onde estava disposto para os mesmos um eixo de coordenadas feito no chão 
e assim cada grupo teve que se localizar no eixo de coordenadas, de acordo com as coordenadas dos 
gráficos trabalhados em sala de aula. Finalizando a atividade, utilizando uma fita métrica, os alunos 
tiveram que medir as distâncias de um ponto ao outro de acordo com a posição de cada grupo. 
Assim fizeram a comparação dos resultados obtidos em sala de aula e os obtidos na prática, ficando 
surpresos com os resultados, sendo que os cálculos ficaram próximos das medições. Nas aulas 
seguintes pudemos observar que o jogo batalha naval e a atividade prática constituíram-se em uma 
possibilidade para a introdução ao ensino de gráficos, principalmente, da Cinemática, pois após as 
atividades os alunos mostraram habilidades para construir gráficos a partir de um conjunto de dados 
tabelados e habilidade para abstrair escala em papel milimetrado, que foram algumas das 
dificuldades observadas nos encontros iniciais.  

 
Apoio: CAPES. 

 
Palavras-chave: batalha naval; interpretação de gráficos; plano cartesiano. 
 

                                                
1 MOREIRA, M. A. (2011) Teorias de aprendizagem. 2. ed. São Paulo: EPU. 
2 Disponível em: http://goo.gl/P0TS5a . Acesso em: 24/08/2013. 
3 ROQUE, R. R., PEREIRA, P. S. (2012). Da atividade ao conceito de Plano Cartesiano: Uma vivência na escola. 
III EIEMAT – Escola de Inverno de Educação Matemática. Ijuí: UNIJUÍ. 
4Disponível em: http://goo.gl/lMNcQ9. Acesso em: 24/08/2013. 
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INFLUÊNCIA DAS FASES DA LUA NOS ACONTECIMENTOS TERRENOS 
 

Luiz Marcelo Darroz [ldarroz@upf.br] 
Patrick Alves Vizzotto [patrick.fisica@hotmail.com] 

Universidade de Passo Fundo. 
Campus Passo Fundo, 99052-900, Passo Fundo, RS – Brasil. 

 
A astronomia é considerada a mais antiga dentre todas as ciências (FARIA, 1987). Desde muito 
cedo, as grandes civilizações, em busca de desenvolvimento e conhecimento, perceberam na 
observação do firmamento a possibilidade de auxiliar a espécie humana a prever efeitos cíclicos dos 
quais dependia sua sobrevivência (OLIVEIRA; SARAIVA, 2000). Com o passar dos anos, a 
astronomia teve um grande avanço, tornando-se uma das principais molas propulsoras para 
transformar a visão de mundo (DARROZ; HEINECK; PÉREZ, 2011), assim como o progresso 
tecnológico proporcionou o desenvolvimento de novos instrumentos para facilitar essa 
compreensão. No entanto, esses conhecimentos, muitas vezes, ficavam restritos a uma pequena 
parcela da população (LANGHI; NARDI, 2007). O fato de a maioria das pessoas não conhecer 
completamente os fenômenos relacionados à imensidão do céu deu origem a uma série de 
curiosidades, admirações, superstições e, principalmente, ao medo de algo desconhecido. Isso levou 
a que muitos povos atribuíssem aos corpos celestes títulos de deuses, evidenciando a natureza 
divina dos astros e, consequentemente, credenciando-lhes certos fenômenos que aconteciam aqui na 
Terra; ou seja, muitos assumiram a crença de que os objetos do céu influenciariam a vida terrena. 
Diante de tais considerações, este trabalho apresenta o resultado de uma pesquisa realizada no 
primeiro semestre de 2013 junto a um grupo de 20 sujeitos de diferentes níveis de instrução. 
Participaram cinco estudantes do 1º ano do ensino médio; cinco acadêmicos do 1º nível da 
Universidade de Passo Fundo; cinco acadêmicos do último nível da mesma instituição e cinco 
pessoas da comunidade com nível de escolarização baixo, mas alfabetizadas. Buscando averiguar os 
acontecimentos terrenos que esses grupos de pessoas atribuem ao fenômeno da formação das fases 
lunares, foram empregadas, como instrumento de coleta de dados, entrevistas semiestruturadas 
guiadas por questões que visavam a manter a atenção dos entrevistados no objeto de investigação. 
As entrevistas foram transcritas, e os resultados, após serem analisados quanti e qualitativamente, 
foram confrontados com estudos científicos da área. Os dados demonstram que a Lua e o fenômeno 
da formação de suas fases continuam fascinando e despertando o interesse da população. No 
entanto, verificou-se, em todos os grupos de participantes, que a falta de conhecimentos para 
proferir explicações corretas sobre os fenômenos que ocorrem com o astro acaba originando uma 
série de crenças sobre sua influência nos acontecimentos terrenos, das quais se destacam o 
desenvolvimento dos fios de cabelo, o crescimento e o desenvolvimento de vegetais, a data de 
nascimento de bebês, o humor das pessoas e a quantidade de peixes obtidos na pesca. A pesquisa 
identificou, ainda, escassa quantidade de trabalhos sobre o tema na literatura. Assim, acredita-se 
que a ampliação do número de estudos abordando tais influências em acontecimentos terrenos possa 
respaldar os docentes do ensino básico e superior para uma discussão crítica e cientificamente 
fundamentada sobre o tema no decorrer de suas aulas, oportunizando que os estudantes 
compreendam de forma mais científica o mundo no qual estão inseridos.  
  
Palavras-chave: Lua; Fases da Lua; Concepções alternativas; Acontecimentos terrenos. 
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INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS: RELATO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO 
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Janete Ediles Gampert da Cruz [jegampert@yahoo.com.br] 

Instituto Estadual Cecy Leite Costa. 
99070-000, Passo Fundo, RS – Brasil. 

Ticiana Regina Hepp [blangetici@yahoo.com.br] 
Colégio Estadual Joaquim Fagundes dos Reis. 

99025-002, Passo Fundo, RS – Brasil. 
 

O trabalho apresentado relata as ações desenvolvidas pelo Programa Interinstitucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência – PIBID na área de Física na Universidade de Passo Fundo - UPF. O 
programa em execução na instituição desde 2010, representa uma iniciativa do governo federal para 
o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica, incentivando 
a formação de futuros professores. Em parceria com quatro escolas da rede estadual de ensino 
médio, o programa conta com a participação de vinte estudantes da licenciatura em Física e uma 
professora coordenadora de área. As ações que vendo sendo desenvolvidas no programa envolvem 
desde discussões teóricas sobre o papel do professor na educação básica a estudos referentes a 
novas metodologias para a abordagem dos conteúdos de Física nesse nível de ensino. O programa 
parte de experiências vivenciadas pelos professores da educação básica e centra suas ações em 
quatro eixos: contextualização do ambiente escolar e da educação básica; investigação das práticas 
de ensino-aprendizagem; ações/inovações pedagógicas: propostas de intervenção em sala de aula e 
em espaços alternativos; integração, sistematização, avaliação e difusão. Cada eixo está sendo 
desenvolvido a seu tempo, contudo, o último eixo perpassa todos os demais. O estudo apresentado 
nesse trabalho relata as atividades desenvolvidas no programa da UPF nas turmas de primeiro ano 
do ensino médio. Dentre as atividades que vem sendo realizadas desde 2011, quando se iniciou as 
atividades de intervenção em sala de aula, estão: atividades experimentais envolvendo o estudo da 
mecânica (MRU, MRUV, MCU, Força de atrito e sistemas em equilíbrio em plano inclinado e 
equilíbrio de nó); jogos educacionais (movimento, repouso, trajetória, deslocamento; velocidade 
média; aceleração média); elaboração de poemas e musicas para estudo da queda livre; histórias em 
quadrinho para as leis de Newton; atividades demonstrativas e lúdicas para estudo da inércia e da 
aceleração gravitacional; palestras referentes a aplicações tecnológicas (freios ABS, túnel de vento, 
medidores e redutores de velocidade, airbag, célula de sobrevivência, entre outros); trabalhos com 
filmes e cenas de desenho animado; conceitos de Física presentes nas ações realizadas na cozinha 
(pressão, força, momento); organização de teatros para discussões sobre a história da ciência; e, 
ainda dentre as ações destaca-se a utilização de recursos de mídia como o laboratório virtual. Como 
referencial teórico o projeto vem proporcionando discussões referentes a temas como aprendizagem 
na perspectiva construtivista e interdisciplinaridade. De forma amis especifica o projeto vem 
organizando suas ações dentre de uma orientação construtivista e busca além de referenciar-se em 
situações cotidiano para desenvolver os conteúdos de Física, evidenciar a interdisciplinaridade 
como algo inerente ao estudo da ciência.  Essas entre outras atividades vêm caracterizando as ações 
desenvolvidas pelo PIBID/Capes/UPF/Física, e tem sido o meio pelo qual a equipe executora e 
proponente tem encontrado para aproximar os estudantes da realidade escolar.  
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INVESTIGANDO REALIDADES E INTERESSES ACERCA DO CONCEITO ENERGIA 
NA EJA 

 
André Taschetto Gomes [atg.andre@gmail.com] 

Isabel Krey Garcia [ikrey69@gmail.com] 
Depto de Física –Universidade Federal de Santa Maria. 

 Cidade Universitária, 97105-900, Santa Maria, RS – Brasil. 
 

São apresentados, neste trabalho, os resultados da parte inicial de uma pesquisa de mestrado em 
Educação em Ciências, intitulada “Abordagens interdisciplinares a partir da Temática Energia: 
uma nova significação para a educação em ciências na EJA”. O primeiro instrumento de 
investigação teve finalidade de traçar o perfil sócio-educacional dos alunos da educação de Jovens e 
Adultos de uma escola estadual de Santa Maria – RS para a realização de uma intervenção didática 
adequada a este público e investigar os interesses destes estudantes acerca deste conceito tão central 
no ensino de Ciências (Biologia, Física e Química). Posteriormente, com estes dados, foram 
selecionados os temas de maior relevância para os estudantes com a finalidade de construir 
atividades didáticas nas quais o professor tem uma atitude interdisciplinar em relação às questões 
envolvendo o conceito Energia, considerando as colaborações dos diversos ramos do conhecimento 
para melhor compreensão deste conceito. Um total de 46 alunos responderam o questionário inicial,  
matriculados regularmente nas etapas do ensino médio, modalidade EJA, turno noturno, da escola 
acima descrita, no segundo semestre de 2012 na qual atuo como professor regente. O perfil traçado 
demonstrou que em relação à idade os estudantes em sua maioria são jovens entre 18 e 25 anos, 
solteiros e sem filhos. Em relação ao acesso aos recursos de informática como internet, 74% tem 
acesso à rede em suas residências e 60% interromperam os estudos pelos motivos de necessidade de 
trabalhar precocemente, a dificuldade em acompanhar as atividades no ensino regular e as 
atividades domésticas. Em relação à leitura, a mais predominante é com a finalidade de lazer, 
notícias e autoajuda/religiosos. Quanto às perspectivas futuras, os dados apontaram que estes 
estudantes buscam uma estabilidade profissional através de um emprego público e afirmaram que 
gostariam de concluir o ensino médio com o objetivo de melhorar seu currículo e cursar uma 
graduação. Em relação às questões metodológicas, a maioria tem grande interesse em atividades 
experimentais, no laboratório de informática e multimídias; e pouco interesse em aulas com 
retroprojetor/slides, jogos e livro didático. Com a finalidade de investigar o grau de interesse pelos 
conteúdos das ciências naturais, foi questionado qual disciplina os estudantes mais gostam e se 
sentem interessados, eles apresentam um grande interesse pelas disciplinas de História, Biologia e 
Português. A disciplina de Física é a que apresenta menor porcentagem de interesse juntamente com 
Ensino Religioso e Sociologia.  Neste instrumento os alunos também foram solicitados a responder 
sobre seus interesses em relação ao Tema Energia. Foram criadas 4 categorias para organizar  as 
diferentes questões que envolvem este conceito: Cat.1 Corpo Humano, Cat.2 Sustentabilidade, 
Cat.3 Meio ambiente e Cat.4 Combustíveis e Armamentos. Esta última apresentou o menor índice 
de interesse, com rejeição de 82%. As categorias Corpo humano e Sustentabilidade apresentaram o 
maior interesse dos alunos. Algumas questões que interessam os alunos dentre estas categorias 
foram: Qual a influência do sol em nossa vida/saúde?; Em meu dia-a-dia, eu posso ter atitudes 
para manter os recursos do planeta?; Podemos utilizar a água como fonte de energia?; Como cata-
ventos gigantes podem gerar energia a partir dos ventos?; Podemos utilizar a água como fonte de 
energia?; Em meu dia-a-dia, eu posso ter atitudes para manter os recursos do planeta? Os 
resultados foram utilizados na construção e desenvolvimento do módulo didático “Práticas 
interdisciplinares na EJA: abordando o conceito energia em diferentes contextos” que está em 
desenvolvimento. 
 

Apoio: CAPES 
 
Palavras-chave: Perfil sócio-educacional; EJA; Interdisciplinaridade; Energia; áreas de interesse.
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LEIS DE NEWTON NO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA UEPS COM ABORDAGEM 
FENOMENOLÓGICA 
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Felipe Damasio [felipedamasioifscc@gmail.com] 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. 
Campus Araranguá, Araranguá, SC – Brasil. 

 

Existe um distanciamento nítido entre a realidade vivida pelos alunos e o que é ensinado nas 
escolas, este distanciamento em grande parte se dá pela matematização dos conteúdos de física. Em 
mecânica essa matematização é ainda mais gritante. No trabalho aqui relatado, apresentaremos uma 
proposta puramente conceitual das leis de Newton para o ensino de ciências no ensino fundamental, 
a partir de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa. Tal proposta foi implementada e 
avaliada de acordo com a Teoria de Aprendizagem Significativa de David Ausubel1, e orientada 
para a criação da UEPS por Moreira2, e com isso houve indícios de evolução conceitual, de acordo 
com a proposta de Toulmin3. A atividade durou sete aulas de quarenta e cinco minutos, com duas 
turmas do último ano do ensino fundamental, e foram ministradas pelo professor pesquisador, e 
assistidas pelo professor regular da escola estadual em que foi aplicado o projeto. Teve como 
organizador prévio1, a construção de um brinquedo de nome João Teimoso. A UEPS é uma 
sequência de ensino fundamentada teoricamente, voltada diretamente à sala de aula. Construída 
com varias etapas como, planejamento das aulas com o uso da ferramenta de aprendizagem 
diagrama V, dois experimentos, roteiro de montagem e uma aula em slides com o projetor de 
imagens. Os experimentos utilizados são dois, o João-teimoso, e o outro mostra um martelo 
equilibrado em uma régua escolar. Após o levantamento da discussão com os alunos, tomamos 
conhecimento de suas concepções alternativas, que não diferiam das relatadas na literatura. 
Começamos a introduzir os conceitos, sempre respeitando os conhecimentos prévios e explicando a 
relação entre a concepção que o aluno tinha e o conceito novo introduzido, de tal forma a promover 
a mudança na estrutura cognitiva do aluno quanto ao conceito novo e o já existente. Os conceitos 
abordados nas aulas foram leis de Newton, centro de massa e gravidade, alavancas e torque. Para 
averiguar possíveis mudanças na estrutura cognitiva dos alunos envolvidos, aplicamos uma 
avaliação escrita, de maneira como Ausubel preconiza1, tendo como propósito evitar que os alunos 
decorem os conceitos envolvidos para colocarem na avaliação e esquecerem depois. Nesta 
modalidade de avaliação, onde as questões não são comuns aos alunos, é exigido o máximo de 
assimilação e entendimento para que possam responder. Ao aplicarmos uma UEPS com referencial 
teórico embasado no cognitivismo, percebemos que há grande eficácia em turmas que possuem um 
nível de atenção bom. Sabemos que para aprender o sujeito tem de ter uma série de fatores bem 
definidos, como por exemplo, estar confortável, não ter grandes preocupações que o desviem a 
atenção, ser curioso, ou ter a curiosidade despertada, querer aprender sobre o tema, estar receptivo a 
mudança daquilo que já sabe. Ao obtermos indícios de sucesso em uma experiência deste modelo, 
incluindo dentre tantas variáveis, somente as envolvida com a curiosidade, ao desejo de aprender, e 
ao ser receptivo a mudanças naquilo que pensa diante de bons argumentos, não podemos deixar de 
mencionar que a maior parte dos fatores envolvendo necessidades humanas, estavam plenamente 
sanadas, devemos parte de nossos indícios de sucesso a essa ocasião particular, encontrada na 
escola em questão. 

Apoios: CAPES e IF-SC. 
 

Palavras-chave: Leis de Newton; UEPS ; aprendizagem significativa; ensino de Física. 

                                                
1 MOREIRA, M.A. & MASINI, E. F. S. (2001) Aprendizagem Significativa: A teoria de David Ausubel. São Paulo: 
Centauro. 
2 MOREIRA, M.A. Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS). Disponível em: 
http://www.if.ufrgs.br/~moreira/UEPSport.pdf. 
3 ARIZA, R.P. & HARRES, J.B.S. (2002) A epistemologia evolucionista de Stephen Toulmin e o ensino de Ciência. 
Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Florianópolis, v. 19, n. 1, p. 70-83. 
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No ensino de Física, os conteúdos de eletromagnetismo são muito atrativos quando acompanhados 
de bons experimentos. Para a faixa etária dos estudantes do ensino médio, um fator atrativo (não o 
único) é o experimento que produz movimento e que pode ser construído pelo próprio aluno e ainda 
ter baixo custo. Um experimento deste tipo foi apresentado no Caderno Brasileiro de Física, volume 
29, número 1, de 2012. Os autores (Lang F. da Silveira e Reyes N. L. Marques) produziram o 
artigo: - Motor elétrico de indução: “uma das dez maiores invenções de todos os tempo”!. Após ler 
o artigo, motivados, construímos um motor tal como os autores do referido artigo. Surpreendidos 
pelo bom desempenho, planejamos a construção de um motor que funcionasse com tensão próxima 
de 12 Volts em corrente alternada (12Vca), suprida por um transformador  (220V/12Vc e 1,0A) de 
fácil aquisição em lojas de eletrônica.  Ao mesmo tempo em que o novo motor era construído, 
buscamos o entendimento dos princípios básicos de seu funcionamento e discutimos como 
aproveitar o experimento para ensinar eletromagnetismo. O primeiro motor de indução foi 
construído conforme o artigo citado. O laboratório de Física da Universidade de Passo Fundo (UPF) 
possui os mesmos materiais do artigo, mas foi necessário construir o anel de alumínio que gira sob 
a ação dos campos magnéticos. O segundo motor construído, tem o mesmo circuito elétrico do 
primeiro, mas utiliza tensão elétrica de 12 Vca, o que possibilita seu uso com menor risco de 
choque elétrico para o aluno. Ele foi construído com dois pregos grandes que foram enrolados por 
800 e 400 voltas de fio de cobre esmaltado (formando duas bobinas) e dois capacitores eletrolíticos 
em formação anti-paralela com diodos retificadores associados em série. Esta configuração, com 
diodos retificadores, possibilita o uso dos capacitores eletrolíticos em corrente alternada. Os valores 
de indutância e capacitância foram proporcionais aos valores utilizados no primeiro motor. O anel 
de alumínio que gira sob a ação do campo magnético produzido pelas bobinas foi construído a 
partir de uma haste de antena de televisão. O funcionamento deste segundo motor, após vários erros 
e acertos, gerou perguntas sobre como são os motores comerciais de indução. Isto nos levou ao 
passo seguinte: construir um terceiro motor que não utilizasse capacitores para produzir o ângulo de 
defasagem entre os campos magnéticos gerados pelas bobinas. A solução é utilizar o sistema 
trifásico de fornecimento de energia elétrica. Um transformador trifásico (220V/12Vca) com 
capacidade de corrente de secundário de 1,0 Ampere foi construído por uma empresa de Guaporé, 
no Rio Grande do Sul. Com o sistema trifásico, as bobinas geram campos magnéticos senoidais 
com defasagem de 120 graus entre si. O anel de alumínio foi o mesmo do segundo motor, mas foi 
necessário construir mais três bobinas utilizando pregos do mesmo tamanho, mas com cerca de 800 
voltas de fio esmaltado, cada uma. Desta forma, descrevemos o caminho que percorremos, 
motivados por um artigo científico, para construir uma proposta de ensino de eletromagnetismo. 
 

Apoio: CNPq, CAPES e FAPERGS 
 
Palavras-chave: motor elétrico de indução; indução eletromagnética; lei de Lenz. 
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MULHERES NA CIÊNCIA: APRESENTAÇÃO DE UM RELATO HISTÓRICO COM 
ENFOQUE NACIONAL 
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Podemos dizer que a ciência teve início juntamente com a humanidade, não da forma como a 
concebemos hoje, mas, criando e experimentando o que a natureza tinha a lhe oferecer. Desde 
então, o sexo dominante sempre foi o masculino, principalmente devido à força física. Desde o 
início da história o homem era o provedor e o caçador que trazia alimento à sua família ou para a 
comunidade em que vivia, além de fornecer segurança. A mulher sempre dedicava parte da sua 
vida, ou pelo menos a maior parte dela, à criação dos filhos, se mostrando dependente e controlada 
pelos homens. Os trabalhos mais pesados e de certa forma difíceis, era ocupado pelos homens, 
enquanto a mulher ficava com o trabalho mais leve e cuidando dos filhos. Nesse contexto, a  mulher 
era educada visando as atividades domésticas e os filhos, sendo impedida de participar da vida 
acadêmica. Em termos da ciência, os estudos que iniciaram pela agricultura, filosofia e astronomia, 
estão permeados pelo sexo masculino, atribuindo a eles os maiores, se não todos, os feitos. 
Evidentemente que em uma sociedade extremamente machista e conservadora, os relatos iram 
privilegiar e denotar os feitos masculinos. Contudo, mesmo que as mulheres priorizassem a vida 
doméstica, a história mostrou que ela gradativamente veio superando o preconceito e conquistando 
seu espaço na ciência, atingindo hoje uma situação igualitária e tão decisiva quanto a do homem. A 
partir da constatação dessa realidade o presente estudo buscou resgatar historicamente como 
ocorreu o processo de reconhecimento da mulher como coadjuvante e hoje protagonista da ciência e 
de que forma ela passou a ter seu trabalho reconhecido. Dessa forma, o estudo tem por objetivo 
descrever a trajetória histórica percorrida pela mulher, enaltecendo as que se destacaram nesse 
percurso e quais foram as suas principais contribuições na produção do conhecimento da 
humanidade, com destaque para o cenário nacional. Para atingir os objetivos, procedeu-se uma 
pesquisa do tipo bibliográfica, na qual foram selecionados materiais a partir da leitura em obras e 
papers vinculados a área da história da ciência e também de materiais disponíveis em sites na web,  
que possibilitassem resgatar historicamente o papel evolutivo da mulher na produção do 
conhecimento em  ciências.  Como instrumento para coleta dos dados utilizou-se a classificação do 
material de acordo com o objetivo do estudo, sendo construídas fichas de leitura. Os resultados da 
pesquisa evidenciaram que a mulher teve seu papel na história da ciência, mas que frente a cultura e 
aos preconceitos sociais acabou tendo um papel histórico secundário. Assim, seu reconhecimento e 
sua inserção histórica inicia ao final do século XIX, principalmente com os trabalho desenvolvidos 
por Marie Cury no campo da radiatividade e atingem um status maior no século XX, apresentando 
importantes contribuições para o avanço da ciência, inclusive com méritos reconhecidos pela 
sociedade.  Dentre as mulheres que se destacaram no século XX, estão as brasileiras que recebem 
evidência nesse estudo. Por fim, o estudo apresenta a título de conclusão que a mulher, considerada 
pela história como intelectualmente inferior ao homem, permaneceu por muito tempo, renegada e 
rejeitada pela sociedade. Essa imagem histórica da mulher sempre apareceu inserida nas 
contradições da história, decorrente da ideologia, conhecida como machismo. Contudo e 
enfrentando muitas dificuldades, as mulheres foram ganhando espaço e sendo reconhecidas como 
capazes de produzir Ciência.  
 
 Palavras-chave: mulheres na ciência; aspectos históricos; ciência nacional. 
 



V Encontro Estadual de Ensino de Física - RS,  Porto Alegre, 2013 

 239 

O ARDUINO COMO INTERFACE PARA A EXPERIMENTAÇÃO REMOTA: UMA 
PROPOSTA DE SISTEMA COMPUTACIONAL 
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No ensino de Física há várias ferramentas que podem ser utilizadas a fim de se desenvolver 
competências e habilidades da área, sendo essas ferramentas computacionais ou não. No entanto, o 
desenvolvimento da tecnologia tem impulsionado cada vez mais o uso das tecnologias da 
informação e comunicação (TIC’s) na educação. É verdade que essa inserção se dá em ritmo 
inferior ao do desenvolvimento da própria tecnologia, como destacam Giuriatti e Cunha (2011)1. 
Segundo eles, as principais barreiras para isso são a falta de uma pedagogia adequada para o uso das 
TIC’s, a dificuldade dos professores em se adaptar às novas tecnologias e especialmente à falta de 
acesso a elas nas escolas. Indo ao encontro dessas necessidades, foi criado no IFRS Campus Osório 
o projeto Experimentação Remota no Ensino de Física através do Arduino. Apresenta-se aqui um 
dos resultados parciais de tal projeto, o desenvolvimento do sistema computacional para 
experimentação remota. Esse sistema permite a criação de atividades de experimentação remota 
tendo o Arduino como interface. O sistema de experimentação remota criado é composto por uma 
montagem experimental conectada ao microcontrolador Arduino, que por sua vez está ligado a um 
servidor e esse à internet. O sistema permite a um usuário acessar uma página na rede mundial de 
computadores e a partir dela controlar e receber dados do experimento, bem como acompanhá-lo 
por vídeo. Para o desenvolvimento dos softwares que permitem o acesso remoto aos experimentos, 
foram utilizadas as linguagens de programação Java, SQL, PHP, Ajax e Java Script, além das 
ferramentas NetBeans, Wamp Server e PHP My Admin. O experimento escolhido para iniciar o 
projeto foi o que trata do conceito de resistência elétrica e explora o seu comportamento em 
diferentes componentes elétricos, tais como lâmpadas, resistores, LDR’s entre outros. Para permitir 
o acesso remoto a esse experimento, desenvolveu-se um software em Java capaz de enviar valores 
para o Arduino, ler os valores enviados pelo Arduino e conectar-se com um banco de dados, tudo 
em tempo real. A página de internet criada tem acesso contínuo ao banco de dados citado 
anteriormente, o que permite o acesso em tempo real aos dados do experimento, bem como a 
construção de gráficos e tabelas com esses dados.  Os testes efetuados mostram que o sistema é 
funcional e pode ser usado para outras montagens experimentais além da citada anteriormente. Os 
resultados apontam ainda para a viabilidade do uso do sistema em escolas que não possuam 
laboratório de Física ou mesmo em cursos dos diversos níveis na modalidade de Ensino à Distância 
(EAD).  
 

Apoios: CAPES e FAPERGS. 
 
Palavras-chave: Arduino; Experimentação Remota; Ensino de Física. 

                                                
1 CUNHA, S. L. S. & GIURIATTI, G. (2011) Experimentação didática utilizando a placa Arduino. Disponível em: 
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/62627. Acesso em 01 set. 2013. 
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O DESAFIO DE ENSINAR FÍSICA PARA CRIANÇAS: AVALIAÇÃO CRÍTICA DE UMA 
PROPOSTA 
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Campus Carreiros, 96201-900, Rio Grande, RS – Brasil. 
 

A sociedade contemporânea é excepcional produtora de ciência e tecnologia. Nas últimas décadas, 
o Brasil tem se destacado no cenário mundial pela qualidade de sua produção científica. Na 
contramão dessa tendência temos a desvalorização da ciência nas escolas brasileiras. No ensino 
médio, muitos estudantes demonstram pouco interesse nas aulas de Física e os professores 
vivenciam a diminuição da carga horária semanal e vislumbram o desaparecimento da disciplina de 
Física. O fracasso escolar também é revelado pelos baixos índices dos estudantes da educação 
básica, na área de Ciências, no Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA). Esse 
panorama escolar indica a necessidade de estratégias inovadoras para que os estudantes queiram e 
consigam se apropriar de conhecimentos científicos. Uma possibilidade seria antecipar o ensino de 
Física, abrindo um espaço nas disciplinas de Ciências do Ensino Fundamental para discutir 
conceitos físicos desde cedo. Procurando criar esse espaço em escolas públicas do município de Rio 
Grande, RS, o PIBID Física da FURG apostou em uma linha de ação denominada “Física com 
Crianças dos Anos Iniciais”. Tradicionalmente os anos iniciais da educação básica são dedicados à 
alfabetização, mas poucas escolas apostam na alfabetização científica das crianças. Implementar 
atividades significativas, lúdicas e contextualizadas com crianças ainda em fase de letramento é um 
desafio. Neste trabalho avaliamos criticamente uma proposta piloto de atividades realizadas durante 
dez semanas com 12 crianças de aproximadamente sete anos, cursando o primeiro ano do Ensino 
Fundamental em uma escola pública do centro da cidade. Os encontros de duas horas-aula 
semanais, durante o horário normal das aulas, iniciavam com uma questão desafiadora, para ser 
debatida em grupos. Após a troca de ideias sobre o tema, realizavam-se experimentos concretos 
com as crianças. A partir da experimentação, os estudantes eram estimulados a participar de uma 
discussão conceitual: fazer previsões, raciocinar, explicar, comparar, diferenciar e tecer conclusões. 
O fechamento da atividade acontecia com os estudantes fazendo um desenho sobre o que tinham 
achado interessante ou o que mais tinham gostado na aula. Alguns dos conceitos de Física 
trabalhados foram: velocidade, aceleração, densidade, gravidade, inércia e atrito. Em uma atividade, 
as crianças foram levadas para o pátio da escola e realizaram uma corrida. A análise dessa 
movimentação permitiu explicitar alguns aspectos dos conceitos de velocidade (mudança da 
posição) e aceleração (variação na velocidade), além de trabalhar com os estudantes o tema 
transversal “trânsito”, com a utilização de placas de sinalização. Em outra atividade o grupo 
elaborou uma maquete com obstáculos e planos inclinados, para trabalhar os conceitos de gravidade 
(porque os corpos caem), inércia (dificuldade de alterar o movimento dos corpos) e atrito 
(dificuldade de deslizamento de uma superfície sobre outra). Em outro encontro o tema foi a 
densidade dos materiais (o que afunda e o que flutua). Esse experimento foi posteriormente 
utilizado pelos estudantes na Feira de Ciências da escola. Os licenciandos que atuaram nestas 
atividades já tinham experiência com estudantes do ensino médio e estavam acostumados a jovens 
geralmente apáticos à Física e às propostas de sala de aula. Constataram, ao contrário, que os 
“pequeninos” demonstram grande interesse e participação nas atividades, muita vontade de falar 
dos seus conhecimentos, disposição para dialogar e interagir, além de uma alegria genuína para 
aprender, tornando gratificante o trabalho do professor. Nesse sentido, a avaliação da iniciativa é 
positiva, mas a continuidade do projeto requer um maior aprofundamento teórico para guiar a 
escolha das situações-problema e dos conceitos científicos a serem trabalhados, com vistas a 
propiciar uma base coerente de significados que permita a ancoragem das futuras aprendizagens. 
 

Apoio: CAPES e FAPERGS. 
 

Palavras-chave: ensino, Física, crianças. 
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O ENSINO DE ÓPTICA TENDO A CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÓPTICOS 
COMO ORGANIZADORES PRÉVIOS 
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Campus Araranguá, 88900-00, Araranguá, SC- Brasil.  

 
O ensino de Física no Ensino Médio, devido a alguns fatores, não vem utilizando experimentos 
didáticos em sala de aula, tendo apenas aulas teóricas expositivas. Um dos fatores que contribui 
para que isso ocorra é a falta de materiais adequados para a realização dos experimentos. A Física 
vem sendo ensinada nas escolas de uma forma pouco contextualizada, baseado em fórmulas e 
equações, sem uma abordagem significativa com o cotidiano. Percebe- se a necessidade de trazer 
para dentro da sala de aula um enfoque do conteúdo de forma mais atrativa e interessante para os 
alunos. As atividades experimentais, no ensino de Física podem facilitar a compreensão de 
conceitos físicos. Além disto, também podem motivar encorajar e despertar o interesse pelas aulas, 
além de permitir a capacidade, iniciativa e o trabalho em grupo. O estudo relatado neste trabalho 
procura exatamente se afastar de um ensino de Física descontextualizado e sem uso de atividades 
experimentais. Portanto organizou-se uma unidade de Ensino Potencialmente Significativa para 
abordar a óptica no Ensino Médio que tem como organizadores prévios a construção de 
equipamentos ópticos. Entende-se neste trabalho, organizador prévio como a estratégia que pode ser 
constituída por materiais introdutórios apresentados antes do material instrucional em si, em um 
nível alto de generalização e abstração que serve de ponte entre o conhecimento prévio do sujeito e 
o campo conceitual que se pretende que ele aprenda significativamente. Organizadores prévios 
podem ser vistos como pontes cognitivas (MOREIRA, 2009)1 . Eles podem fornecer ideias 
norteadoras no campo conceitual a ser introduzido. Sua principal função é a de mostrar ao sujeito a 
relação entre o conhecimento que ele já tem e os novos que se irão apresentar em seguida. Sabe-se 
também que os alunos já possuem alguns conhecimentos prévios sobre os instrumentos ópticos a 
ser estudados, pois eles possuem concepções sobre imagens, lentes e espelhos. Os instrumentos 
ópticos servirão de ideias norteadoras, pois as aulas expositivas serão baseadas em sua explicação. 
O estudo se dividiu nas seguintes etapas: (i) revisão dos conceitos envolvidos por meio da 
construção de um mapa conceitual que aborda a reconciliação integrativa e a diferenciação 
progressiva, bem como a organização sequencial, (ii) desenvolvimento de materiais potencialmente 
significativos, tais como: periscópio, espectroscópio, porquinho Virtual e telescópio, (iii) 
desenvolvimento das aulas expositivas em software de slide, por meio de organização sequencial 
tendo como ideais- ancoras os equipamentos ópticos que os alunos construíram e que devem levar 
para cada aula,(iv) elaboração de um roteiro com cinco questões de física  incluindo abertas e 
fechadas sobre os assuntos de ótica que envolva o experimento,(v) aplicação do projeto. A Unidade 
de Ensino Potencialmente Significativa será aplicada em uma escola estadual da rede pública de 
ensino, a escola escolhida foi a Escola Maria Garcia Pessi, o projeto está sendo aplicado com duas 
turmas do segundo ano do ensino médio vespertino. (vi) a avaliação do projeto, será por meio da 
reaplicação do questionário e também através de entrevistas com os alunos. Até o final deste ano o 
projeto será finalizado e analisado para ter indícios da contribuição deste tipo de abordagem no 
ensino de óptica 
 

Apoios: CAPES 
  
Palavras-chave: Instrumentos ópticos; organizador prévio; unidade de ensino potencialmente 
significativa. 
  

                                                
1 MOREIRA. M. A. (2009) A teoria da aprendizagem significativa. (Subsídios teóricos para o professor pesquisador 
em ensino de ciências). 
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O ENSINO POLITÉCNICO NA PERSPECTIVA DOS PROFESSORES DE FÍSICA DE 
UMA ESCOLA PÚBLICA DO INTERIOR DO RS 
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O ensino politécnico está em implantação nas escolas públicas de Ensino Médio do RS. As visões 
propagadas nesta política pública têm encontrado, nas escolas, defensores e opositores, dependendo 
de como os professores estão encarando as mudanças. Para alguns educadores, é uma oportunidade 
de inovar e colocar em prática a interdisciplinaridade. Para outros, a proposta é carregada de 
aspectos negativos que geram mais problemas do que soluções, culminando com a total perda de 
identidade da disciplina de Física. Neste trabalho apresentamos uma reflexão sobre essa política 
pública a partir da visão dos professores de Física de uma escola da cidade de Rio Grande, RS. A 
metodologia utilizada foi: 1) anotar relatos, posicionamentos e declarações ouvidos em conversas 
na sala dos professores durante os intervalos das aulas; 2) entrevistas gravadas nas quais os 
educadores responderam a perguntas a respeito da implantação do ensino politécnico nas escolas e 
dos desdobramentos em sua prática educacional. A partir das conversas e entrevistas, tecemos uma 
reflexão de como a prática do professor de Física é afetada pelas reformas curriculares e que 
perspectivas têm hoje um professor de Física nas escolas públicas gaúchas. 
 
Palavras-chave: reforma curricular; ensino politécnico; visão dos docentes. 
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O PROJETO FÍSICA NA BALADA NO COLÉGIO ESTADUAL AURELINO LEAL1 
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Este trabalho apresenta um relato de experiência que envolveu estudantes do segundo ano do 
Ensino Médio do Colégio Estadual Aurelino Leal, localizado na cidade de Niterói – Rio de Janeiro. 
Baseados na perspectiva de abordagem de questões sociocientíficas - QSC (SADLER, 2004)2, três 
bolsistas do PIBID – Física, alunos do curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal 
Fluminense – UFF, desenvolveram em colaboração com a professora supervisora e com o 
coordenador da área de Física do projeto, uma sequência de ensino na forma de projeto para 
abordagem do tema “Física na Balada”. A motivação para o trabalho foi a visibilidade de 
abrangência nacional que a tragédia de Santa Maria ganhou este ano. As atividades planejadas 
envolveram ações de conscientização a respeito das condições de segurança obrigatórias em lugares 
públicos e foram realizadas pelos estudantes na própria escola que frequentam. Foram estudadas as 
normas de segurança disponíveis e avaliadas as condições da escola, sobretudo em relação à 
quantidade de saídas de emergência, presença de extintores de incêndio, localização e número 
adequados, além das condições de isolamento acústico e das normas que regulamentam o tempo de 
exposição do ouvido humano aos diferentes níveis sonoros. Em relação a este tópico, foi levada em 
consideração também a exposição que ocorre em bailes e festas frequentados por estes jovens. Do 
ponto de vista da Física, mais especificamente, foram abordados conteúdos da Acústica e da 
Termodinâmica. As atividades foram implementadas ao longo de duas semanas, em três turmas do 
Ensino Médio, e como atividade final, foram elaborados relatórios técnicos pelos estudantes. 

                                                
1 Trabalho orientado pelo Prof. José Roberto da Rocha Bernardo, coordenador de área do PIBID Física – Universidade 
Federal Fluminense. 
2 SADLER, T. (2004) Informal Reasoning Regarding Socioscientific Issues: a critical review of research. Journal of 
Research in Science Teaching, v. 41, n. 5, p. 513-536.	  
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O QUE O SALTO DE UM CAVALO NOS PODE DEMONSTRAR EM TERMOS DE 
FÍSICA? 
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É nosso intuito oferecer ao professor de ensino médio o evento do salto do cavalo como laboratório 
para aplicação dos conceitos relacionados à cinemática e à dinâmica. Assim, o professor poderá 
“experimentar” em sala de aula o ensino de mecânica numa situação contextualizada na 
profundidade que ele achar pertinente. Para esse propósito, disponibilizaremos recursos 
educacionais abertos, como vídeos no canal do Instituto de Física da UFRGS no Youtube, 
abordando de forma simples e concisa vários aspectos dessa dinâmica. Por outro lado, se o 
professor quiser complementar os exemplos dos vídeos com uma análise mais detalhada, ele poderá 
trabalhar com os dados que obtivemos. Para isso, disponibilizaremos através de um link na página 
do CREF (http://www.if.ufrgs.br/cref/) todos os dados medidos e as instruções de como obter as 
grandezas físicas relacionadas. O nosso trabalho consistiu em filmar a amazona Érika (massa = 60 
kg) e seu cavalo Oliver (massa = 470 kg) saltando um obstáculo de 1m de altura. A filmagem foi 
feita com uma câmera Canon T2i operando no modo Full HD (1920 x 1080 pixels) e gravando 30 
quadros por segundo. Para registrar o movimento do conjunto cavalo-amazona (veja figura 01), 
empregamos o programa Kinovea (Kinovea: software livre, www.kinoves.org). A partir desse 
registro, identificamos o centro de massa do sistema em cada quadro do vídeo e construímos uma 
trajetória para o centro de massa; ela é a fonte de todos os resultados obtidos. Assim, a partir dessa 
trajetória, determinamos as velocidades do centro de massa nas direções x e y em função do tempo 
(𝑣!!"  e 𝑣!!" ) e, então, obtemos as evoluções temporais para as acelerações 𝑎!!" e 𝑎!!" . 

Calculamos a velocidade do centro de massa por 𝑣!" =    𝑣!!"! + 𝑣!!"! e a aceleração do centro 

de massa é dada por 𝑎!" =    𝑎!!"! + 𝑎!!"!. Além da energia cinética 𝐾 =    !
!
𝑚𝑣!, onde m = 530 

kg é a massa do conjunto cavalo-amazona, analisamos as energias potencial e elástica do sistema. 
Obtemos o valor da força FCM atuante sobre o centro de massa e determinamos a potência durante o 
salto. Finalizamos analisando a consistência dos resultados obtidos. 

 
Figura 01– Registro do movimento do conjunto cavalo-amazona usando o programa Kinovea. 

Palavras-chave: Vídeo; Cinemática; Dinâmica; Ensino de Física. 
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O presente trabalho apresenta o relato e as reflexões vivenciadas, por um licenciando de física da 
Universidade Federal de Santa Maria, durante suas disciplinas de estágio, desenvolvidas sob 
orientação de uma professora do departamento de física da mesma universidade. As atividades dos 
estágios estão sendo desenvolvidas na Escola Estadual de Educação Básica Professora Margarida 
Lopes, localizada no bairro Camobi, na cidade de Santa Maria. Torna-se importante dizer que o 
curso de graduação referido anteriormente tem uma duração mínima de quatro anos (oito 
semestres), e que desde o terceiro ano (ou seja, a partir do quinto semestre), o estudante começa 
suas disciplinas de Estágio Supervisionado de Ensino de Física (ESEF). Desta forma, totalizam-se 
quatro estágios (ESEF I, II, III, IV), e apesar de todos estarem relacionadas em prol de um objetivo 
comum – preparar o estudante para a docência – cada uma das disciplinas de estágio tem uma 
descrição (planejamento) própria. No transcorrer da primeira disciplina de estágio (ESEF I), na 
perspectiva de conhecer os mecanismos de funcionamento da escola, foram propostas e 
desenvolvidas, sob coordenação da orientadora, um total de oito atividades, as quais foram 
acompanhadas de visitas a instituição e entrevistas com o coordenador pedagógico. Assim como no 
ESEF I, ao longo da disciplina de ESEF II foram realizadas visitas a escola; porém, com a intenção 
de efetuar o pré-planejamento de um conjunto de aulas. Para auxiliar no processo de pré-
planejamento foi desenvolvida mais uma atividade: a de observação de aulas e escrita de diários. O 
planejamento que estava sendo construído tinha por objetivo desenvolver um trabalho no qual o 
diálogo e a reflexão deveriam ser características, e justamente por isso, optou-se pelo 
desenvolvimento de abordagem temática. Neste sentido, buscou-se organizar o planejamento de 
aulas em uma temática relacionando o esporte: a temática “Esporte, Saúde e Física”, pois durante as 
visitas, notou-se que a escola em questão tem por característica o desenvolvimento e a prática de 
esportes e que deste cedo os alunos são estimulados a praticarem alguma modalidade esportiva, seja 
para o incentivo ao bem estar e a saúde, seja para participar de competições. Dando sequência aos 
estágios, no primeiro semestre do ano de 2013 desenvolveu-se o trabalho no Estágio 
Supervisionado de Ensino de Física III (ESEF III). A escola já era conhecida, o planejamento já 
estava pré-arquitetado, e o objetivo do estágio era o repensar o pré-planejamento feito no estágio 
anterior, e estruturar cada uma das aulas separadamente. Para tanto, efetuou-se novamente 
observações de aulas, as quais foram acompanhadas da escrita de diários. O trabalho que vinha 
sendo desenvolvido nas disciplinas anteriores e que foi desenvolvido, principalmente, no terceiro 
estágio estruturou-se em quatro palavras/pontos chaves: a Observação; a Reflexão; o Planejamento; 
e a Ação. Torna-se importante salientar que cada uma dessas palavras contém um significado 
próprio, e que não há uma lógica sequencial entre uma e outra (no sentido de: primeiro vem uma e 
depois vem outra). Cada uma dessas palavras (pontos) completa e dá significado a outra, e não há 
como – do ponto de vista cognitivo – separá-las, pois uma permeia a outra. Por exemplo, de nada 
valeria as observações se não houvessem as reflexões. Sendo assim, durante o próprio período de 
observações e escrita dos diários, eram efetuadas as reflexões. Estas (reflexões) baseavam-se das 
mais variadas situações da sala de aula: desde o comportamento do aluno perante determinada 
situação, até a ação do professor perante determinada situação.  Todos os fatos vivenciados na sala 
de aula levaram o estagiário – juntamente com sua orientadora – a discutir pontos como: o papel do 
professor; o papel da escola; o papel do aluno; e a importância do planejamento. 
 
Palavras-chave: Ensino de Física; Observações; Reflexões; Planejamento. 
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O uso de simulações computacionais em sala de aula como ferramenta didática já está devidamente 
comprovado na literatura. Segundo Fiolhais (2003), esta prática tem aumentado consideravelmente 
a partir dos anos 2000. Em pesquisas anteriores, Pastorio (2013) evidenciou que o uso destes 
objetos virtuais é parte considerável das publicações que envolvem o computador, em vários níveis 
de ensino, por exemplo, nível médio, superior e tecnológico. Porém não há muitos registros desta 
ferramenta na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Neste sentido o presente trabalho traz 
considerações a respeito do uso desta ferramenta em uma turma de EJA, de um colégio da rede 
privada de Santa Maria. A escola tem três turmas denominada Etapa I, Etapa II e Etapa III (o que 
corresponde a cada ano do Ensino Médio), e cada uma tem dezesseis horas/aula de Física para que 
seja apresentado o currículo de Física de cada série. As avaliações obrigatórias envolvem dois 
trabalhos (um presencial e outro à distância) e uma prova. Este relato foi aplicado com a turma da 
Etapa I que contava com vinte e dois alunos e foi realizada no laboratório de informática da escola 
que contava com treze computadores, o que evidencia que houve os alunos utilizaram os 
computadores em duplas. A simulação computacional (está disponível em 
http://boltz.ccne.ufsm.br/st01/?q=node/2) escolhida para a atividade faz parte do Projeto Graxaim1, 
desenvolvido por Sauerwein (2011), a qual representa o movimento de três partículas com 
características diferentes relacionadas a aceleração, a saber: uma delas move-se com velocidade 
constante, outra com aceleração constante a ainda uma com velocidade variável. O objetivo desta 
proposta é possibilitar aos alunos a visualização de movimentos diferentes em relação aos que estão 
acostumados na escola: os famosos Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) e Movimento Retilíneo 
Uniformemente Variado (MRUV). Os resultados apresentados variam entre pontos positivos e 
negativos, mas neste trabalho evidenciaremos os principais aspectos contrários. Apesar de estarmos 
em uma sociedade onde as tecnologias de informação e comunicação (TIC) evoluem rapidamente, 
porém ainda, existem muitas pessoas que não tem o conhecimento de trabalhar com o computador. 
E isto foi evidenciado durante a atividade. Em um questionário apresentado 16% não lembra a 
última vez que usou o computador e 31% não tem computador em casa. Devido a isso, muitos não 
tinham habilidade para operar a máquina e com isso a atividade que estava prevista para 2 
horas/aula acabou sendo realizada em 6 horas/aula. Este aspecto, sem dúvida, dificultou o 
entendimento e proposta por parte dos alunos que tiveram imensas dificuldades na resolução dos 
problemas propostos. Tendo em vista isso, a atuação do professor de Física foi fundamental no 
resultado final, sendo sem ele, impossível a resolução da mesma. Ainda, muitos alunos 
manifestaram desagrado em participar da mesma, tendo em vista a dificuldade, o pouco 
conhecimento, a adversidade das situações, o receio de estragar os equipamentos e o pouco 
interesse pelo conteúdo. Por fim, vale ressaltar que esta foi a primeira atividade do gênero e mais 
destas ainda estão sendo planejadas no decorrer do presente curso. 

Apoio: CAPES 
 

Palavras-chave: simulações computacionais; Educação de Jovens e Adultos (EJA); ensino de 
Física.

                                                
1 O Projeto Graxaim desenvolve atividades computacionais para o Ensino de Física para diferentes níveis de ensino, 
como ensino médio e superior. 
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O USO DO MÉDOTO DO MINUTE PAPER NAS AULAS DE FÍSICA 
 

Patricia Scalco [patriciascalco1@gmail.com] 
Tobias Espinosa de Oliveira [tobiasespinosa@hotmail.com] 

Faculdade de Física – UNISINOS – Caixa Postal, 275. 
Campus São Leopoldo, 93022-000, São Leopoldo, RS – Brasil. 

 
É muito importante para o professor conhecer seus alunos, identificar as suas maiores dificuldade e 
os tópicos que estes acham mais interessantes. Principalmente nas aulas de Física, onde os 
conceitos devem ser assimilados tanto em teoria como na linguagem matemática utilizada nas 
equações. Entretanto, atualmente, com a superlotação das salas de aula, é quase impossível 
conhecer as individualidades de cada estudante. Para isso, é interessante utilizar uma metodologia 
onde o aluno possa expressar sua opinião de maneira clara e direta e que o professor possa perceber 
alguns aspectos importantes em relação à classe. A técnica que permite isso é o minute paper, 
desenvolvido pela Universidade da Califórnia, Estados Unidos. O minute paper é uma metodologia 
que tem o papel de dar ao professor um retorno, um feedback, sobre os tópicos abordados em aula, 
sobre suas maiores dificuldades em relação aos conceitos apresentados e os ponto mais relevantes 
da aula. A metodologia da minute paper funciona da seguinte maneira: nos últimos minutos de aula 
é solicitado que os alunos façam algumas notas sobre a aula. O professor monta uma espécie de 
roteiro com alguns questionamentos que servirão como guia para o aluno. Por exemplo, os 
estudantes escreverão tópicos significantes relacionados com o que aprenderam na aula recém 
encerrada e qual(is) conceito(s) ainda não foram assimilados plenamente. Após responder estes 
questionamentos, os alunos entregam as anotações para o professor. A partir da análise das 
anotações feitas, o professor poderá elaborar a próxima aula com base naquilo que os alunos 
escreveram. Dependendo do nível de compreensão dos alunos, é possível começar a próxima aula 
tirando dúvidas, retomando conceitos ou apresentando situações-problema relacionadas ao assunto. 
Além disso, é possível saber o quão fundo no conteúdo o professor pode ir, ou seja, se a turma tiver 
o grau de compreensão dos conceitos altos, novos tópicos podem ser acrescentados ao planejamento 
e novas questões podem ser debatidas. Este método tem inúmeras vantagens, mas a principal delas é 
o envolvimento de todos os alunos da classe, desde os inibidos e que pouco participam expondo 
suas opiniões nas aulas até os que são mais reflexivos e gostam de debater sobre o assunto durante 
as aulas, esta é a oportunidade de reunir suas ideias e pensamentos antes de verbalizá-los. A 
atividade do minute paper é uma estratégia muito eficiente e versátil de ensino que possuía 
múltiplas vantagens que vão desde a cognitiva, afetiva até a dimensões sociais do processo de 
ensino e aprendizagem. 
 
Palavras-chave: minute paper; ensino de Física; metodologia. 
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O USO DO SOFTWARE FÍSICA VIVENCIAL EM SALA DE AULA COMO RECURSO 
DÍDÁTICO 

 
Ilza Tenório Cavalcante Santos [ilzafisica@hotmail.com] 

Caio Leite Faustino [clf.faustino@gmail.com] 
 Luciano Acciolly Moreira [luciano.al.moreira@gmail.com] 

Universidade Federal de Alagoas – Caixa Postal 61.  
Campus Arapiraca, 5709-005, Arapiraca, AL – Brasil. 

 
O referido trabalho apresenta um estudo sobre o software “Física Vivencial” um instrumento 
disponível gratuitamente no site do MEC (Ministério da Educação e da Cultura) no portal do 
professor. Trata-se de uma complexmídia apresentando simuladores e animadores, experimentos 
educacionais, áudio e audiovisual na mesma simulação. Esse agente educacional constitui-se em 
nosso elemento de análise e estudo. Nossa análise está sendo desenvolvida na Escola Estadual 
Professor José Félix de Carvalho Alves, uma instituição da rede Estadual e Publica de Ensino no 
Município de São Sebastião no Estado de Alagoas. O público alvo da referida pesquisa são alguns 
alunos do ensino médio. A pesquisa tem como principal fonte teórica a teoria de Ausubel e Moreira, 
teóricos importantes na área da aprendizagem significativa. A metodologia aplicada foi através de 
aulas extras com turmas selecionadas, onde deverá ser realizado um pretexte antes das simulações e 
após as simulações, um póstexte. Esse procedimento demarcará o grau de aprendizagem, das 
deficiências e dos avanços dos alunos após a aplicação da mídia em sala. Nessa pesquisa 
percebemos inicialmente que sem aulas práticas os discentes geralmente não desenvolvem o 
interesse pela disciplina, por isso, a relevância dessa pesquisa, pois a mesma possibilita 
efetivamente realizar a ponte entre realidade prática e teórica no ensino da física. O presente projeto 
integra o programa institucional de bolsas de iniciação a pesquisa-ação (PIBIP-AÇÃO)-2012/2013. 
Como o trabalho de pesquisa ainda está em andamento, apresentaremos resultados parciais. 
Provisoriamente concluímos que a pesquisa revela que o uso de tais tecnologias tornam as aulas de 
física mais encantadora, e com isso, facilitando a aprendizagem dos conteúdos da física pelos 
alunos de maneira participativa, provocando o interesse e a busca pelo conhecimento. Logo, o uso 
dos softwares Educacionais Física Vivencial é de fundamental importância para a ligação criativa e 
dinâmica entre a teoria e a práticas. 
 

Apoios: Proex e UFAL. 
 
Palavras-chave: Condigital; auxilio educativo; ensino e aprendizagem. 
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O VOO DO AVIÃO COMO UNIDADE DE ENSINO POTENCIALMENTE 
SIGNIFICATIVA (UEPS) NO ESTUDO DE LEIS DE NEWTON 

 
Evelin Pinto Lambertes [evelin.lambertes@gmail.com] 
Thayse Adineia Pacheco [thayse.pacheco@gmail.com] 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. 
Campus Araranguá, 88900-000, Araranguá, SC – Brasil. 

 
Somente o ensino contextualizado e integrado à realidade do aluno pode ser determinante na 
formação intelectual e, principalmente, social dos indivíduos (Pereira, 20111). O ensino de Física, 
em específico o de leis de Newton, tem sido apresentado cada vez mais desconexo da realidade dos 
estudantes, sendo resumido a um mero “formalismo” e uma discussão totalmente matematizada 
(Pereira, 20111; Zanotello e Almeida, 20072). Sob esse cenário propôs-se a construção de uma 
UEPS para abordar Leis de Newton em turmas de 1ª série do Ensino Médio, da rede pública de SC. 
Primeiramente houve a construção da UEPS (1), em seguida a aplicação da mesma (2) e então foi 
feito a análise do desenvolvimento do trabalho (3). Na etapa (1), foram escolhidos alguns 
experimentos, pois o uso desses permite a descentralização do livro didático, a troca de significados 
entre alunos e professores devidos às interações sociais, bem como valoriza os conhecimentos 
prévios dos sujeitos levando-os à pré-disposição em aprender (Moreira, 20003; Moreira e Masini, 
20064), permitindo assim que o material seja potencialmente significativo aos educandos. Depois, a 
aula expositiva foi construída para ser apresentada em datashow. A questão foco foi “Como um 
objeto mais pesado que o ar consegue voar?”, entretanto todos os slides foram trabalhados por meio 
de perguntas. Nessa construção as concepções alternativas mais comuns estiveram presentes, sob 
forma de questionamentos, desde a pergunta foco. A ordem cronológica das aulas não seguiu a 
lógica tradicional, mas sim foram iniciadas com um apanhado histórico sobre o voo do avião, em 
seguida abordou-se a concepção alternativa predominante sobre o mesmo assunto, onde a 
explicação é baseada apenas na equação de Bernoulli, reafirmando o “princípio de trânsitos iguais” 
do ar em torno da asa (Weltner, 20015). Somente com a apropriação dessa abordagem pelos 
estudantes iniciou-se a desconstrução da mesma, buscando que percebessem a imprecisão existente 
na simplificação da explicação do voo, com o tratamento anterior, e introduzindo os conceitos das 
leis de Newton para suprimir essas defasagens. Essa abordagem é justificada pelos princípios da 
aprendizagem pelo erro, da desaprendizagem e o principal que é o do conhecimento prévio 
(Moreira, 20003), já que a primeira explicação discutida em sala é a mais comum e acessível à 
população. A etapa (2) foi realizada em duas escolas estaduais do interior de SC, com 
aproximadamente 120 alunos (6 turmas). Na primeira vez durante dois meses e a seguinte durante 
três meses. Na última etapa, (3), à busca de indícios de evolução conceitual utilizou-se a estratégia 
de pesquisa denominada Grupo Focal, com todas as turmas. Bem como avaliação escrita, com 
questões diferenciadas formuladas segundo a teoria de aprendizagem. O resultado obtido foi que 
índices de evolução conceitual em leis de Newton foram encontrados nos alunos de Educação 
Básica.  
 
Palavras chaves: Leis de Newton, Aprendizagem Significativa Crítica, Ensino de Física. 
                                                
1 PEREIRA, V. G. (2011) As leis de Newton: uma abordagem histórica na sala de aula. Universidade Federal de 
Alfenas/ MG. 
2 ZANOTELLO, M. & ALMEIDA, M. J. P. M.; (2007) Produção de sentidos e possibilidades de mediação na física do 
Ensino Médio: leitura de um livro sobre Isaac Newton. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 29, n. 3, p. 437-446. 
3  MOREIRA, M. A. (2000) Aprendiagem Significativa Crítica. Atas do III Encontro Internacional sobre 
Aprendizagem Significativa, Lisboa, p. 33-45. 
4 MOREIRA, M. A. & MASINI, E. A. F. S. (2006) Aprendizagem significativa: a teoria de David Ausubel. 2ª ed, 
São Paulo: Centauro. 
5 WELTNER, K. et al. (2001) A dinâmica dos Fluidos Complementada e a Sustentação da Asa.  Revista Brasileira de 
Ensino de Física, v. 23, n. 4. 
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OFICINAS DE FÍSICA: CONTRAPONDO CONCEITOS ESPONTÂNEOS E 
CIENTÍFICOS DE TERMODINÂMICA ATRAVÉS DA PRÁTICA EXPERIMENTAL 

 
Megan Polnow Gnutzmann [megangnutzmann@gmail.com] 

Caroline Schmechel Schiavon [carol_schmechel@hotmail.com]  
Paola Gay dos Santos [paowls@live.com]      

Grupo PET-Física – UFPEL – Caixa Postal 354. 
Campus Universitário, 96010-970, Pelotas, RS – Brasil. 

Larissa Pires Bilhalba [laribilhalba@gmail.com] 
Programa de Pós-Graduação em Educação – UFPEL – Caixa Postal 174.  

Campus das Ciências Sociais, 96101-770, Pelotas, RS – Brasil 
  

Despertar a motivação e o interesse em aprender Física no ensino médio não é uma tarefa simples. 
O professor precisa ter consciência do ato pedagógico e uma fundamentação teórica adequada que 
possibilite o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. É comum, nas práticas de ensino de 
Física das escolas, que os conceitos sejam abordados apenas teoricamente, sendo o conhecimento 
físico associado, no imaginário escolar, a um conjunto de cálculos áridos e a fenômenos naturais 
estudados sistematicamente. Com o objetivo de promover uma atividade diferenciada nas escolas 
públicas, as Oficinas de Física proporcionam uma experiência de mutua interação entre os 
graduandos da Licenciatura em Física e Matemática da Universidade Federal de Pelotas, e os alunos 
das escolas. Essa atividade de ensino, pesquisa e extensão, organizada pelo Programa de Educação 
Tutorial (PET-Física), consiste na apresentação de uma série de experimentos nas escolas em 
formato de oficina, com dia e hora agendados previamente. As Oficinas possibilitam aos estudantes 
um contato com simples experiências de laboratório de Física, promovendo o interesse pela ciência 
através de uma didática diferenciada em relação ao contexto de sala de aula. Além disso, interfere 
no processo de desenvolvimento do professor em formação, criando um espaço formativo adicional 
à grade curricular e proporcionando vivências próximas a realidade escolar. Ao realizar as Oficinas 
os professores em formação aprendem a valorizar, no ambiente da escola, o uso de experimentos 
em novas práticas pedagógicas, implicando a melhora da qualidade da graduação. Devido à 
necessidade de aprimorar o caráter de pesquisa, dentro do referencial teórico da teoria Histórico-
Cultural de Vygotsky, pretende-se investigar a contribuição das Oficinas de Física na diferenciação, 
feita pelos alunos do ensino médio, entre os conceitos espontâneos e científicos de Termodinâmica. 
A metodologia consiste em provocar a contraposição entre os conceitos espontâneos e científicos na 
apresentação dos experimentos. Os graduandos exploram os conceitos espontâneos para então 
iniciar a construção dos científicos, o que torna a atividade uma prática diferenciada. Os 
experimentos procuram ilustrar e ajudar na compreensão dos conteúdos trabalhados de forma 
teórica nas salas de aula das escolas, tornando-os interessantes e agradáveis. A avaliação da 
diferenciação progressiva dos conceitos é feita de forma qualitativa através de questionários 
semiestruturados respondido pelos alunos antes e depois da apresentação dos experimentos. 
  

Apoio: PET-Física UFPEL 
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OFICINAS INTERDISCIPLINARES DE FÍSICA E QUÍMICA NO PIBID/UFRGS 
 

Maria Teresinha Xavier Silva [teka@if.ufrgs.br] 
Instituto de Física – UFRGS – Caixa Postal 15051. 

Campus do Vale, 91501-970, Porto Alegre, RS – Brasil. 
Tania Denise Miskinis Salgado [tania.salgado@ufrgs.br] 

Instituto de Química – UFRGS - Caixa Postal 15003. 
Campus do Vale, 91501-970, Porto Alegre, RS – Brasil. 

 
A presença constante do tema interdisciplinaridade nas diretrizes educacionais brasileiras levou os 
Subprojetos de Física e de Química do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PIBID/UFRGS) a desenvolverem atividades, com um 
tema comum às disciplinas, envolvendo estudantes e professores da Educação Básica e da Educação 
Superior. O presente trabalho mostra as diversas etapas seguidas na elaboração de oficinas 
interdisciplinares, a serem apresentadas em escolas de Ensino Médio da rede pública, desde a 
escolha dos temas, passando pela formação dos grupos e o efetivo trabalho desses, apontando 
dificuldades e sucessos alcançados. As possibilidades de assuntos foram levantadas em reuniões 
conjuntas de todo o grupo dos dois subprojetos (bolsistas, supervisores e coordenadoras) e, a partir 
dos temas apontados, quatro foram selecionados: Fotografia, Radiações Ionizantes, Pilhas e Tabela 
Periódica. Os alunos agruparam-se espontaneamente em torno dos temas e passaram a discutir, em 
reuniões por grupo interdisciplinar por tema, todos os aspectos referentes às oficinas. A Oficina 
Interdisciplinar de Fotografia consolidou-se rapidamente e vem sendo apresentada, com grande 
sucesso, nas escolas parceiras do PIBID/UFRGS. O grupo interessado em radiações optou por um 
recorte abrangendo a discussão das radiações do espectro eletromagnético e da radioatividade, 
produzindo a Oficina Interdisciplinar de Radiações, que já foi apresentada em uma turma da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA). A Oficina Interdisciplinar sobre Pilhas encontra-se em fase 
final de organização e o tema Tabela Periódica ficou restrito aos licenciandos de Química, por não 
ter despertado interesse dos licenciandos da Física. Os resultados já obtidos demonstram, pelo 
entusiasmo dos estudantes das escolas e dos bolsistas, que o principal objetivo do PIBID – a 
qualificação dos licenciandos – está sendo atingido e que, para os alunos das escolas, as oficinas 
propiciam a compreensão de fenômenos a partir da integração de conceitos de ambas as áreas e de 
uma abordagem diferenciada das aulas tradicionais. Certamente o trabalho terá prosseguimento com 
outros temas interdisciplinares. 
 

Apoios: CAPES e FAPERGS. 
 
Palavras-chave: interdisciplinaridade; PIBID Física; PIBID Química; formação de professores.. 



V Encontro Estadual de Ensino de Física - RS,  Porto Alegre, 2013 

 252 

PÊNDULOS OSCILANTES : DA CONSTRUÇÃO DO EXPERIMENTO AO 
ENTENDIMENTO PELA PLANILHA DE CÁLCULO 

 
Alisson Cristian Giacomelli [alissongiacomelli@upf.br] 
Luiz Eduardo Schardong Spalding [spalding@upf.br] 

Denilson Toneto da Silva [denilson@upf.br] 
Instituto de Ciências Exatas e Geociências – Universidade de Passo Fundo.  

Campus Passo Fundo, 99100-000, Passo Fundo, RS – Brasil. 
 

Muitos vídeos encontrados na página do Youtube, na internet, mostram fenômenos físicos 
interessantes que são atrativos (motivadores) para o início do desenvolvimento de um determinado 
assunto na disciplina de Física. Um destes exemplos é o encontrado no endereço da internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=yVkdfJ9PkRQ. Trata-se de um conjunto de 15 pêndulos 
oscilantes, com mesma massa, mas de comprimentos diferentes, que quando colocados em 
movimento apresentam um padrão oscilatório interessante. Alunos egressos do curso de Física da 
Universidade de Passo Fundo (UPF) construíram um exemplar similar ao mostrado no vídeo acima. 
A construção foi possível após um estudo teórico sobre o período de oscilação dos pêndulos. O 
primeiro passo foi escolher os materiais e definir quantas massas seriam penduradas e após quantos 
segundos era desejado que o movimento de todo conjunto completasse um ciclo de movimentos, ou 
seja, o tempo para que todos os pêndulos estivessem alinhados novamente. Estas escolhas são o 
ponto de partida para escolher o comprimento dos barbantes que suspendem cada uma das  massas. 
As massas escolhidas foram pequenos frascos de remédio, esta escolha foi realizada em virtude de 
que era o material a que tínhamos acesso no momento, sendo assim, pode ser substituído por outro 
que satisfaça as necessidades para a realização da experiência. O período de cada pêndulo consiste 
no tempo que ele leva para efetuar uma oscilação completa. Podemos expressar o período de um 

pêndulo por meio da seguinte equação:     T = 
!!

!º  !"  !"#$%&çõ)"
.  Em nosso experimento utilizamos 

11 pêndulos alinhados, o primeiro pêndulo possui o período de 1s e o décimo primeiro de 0,667s. A 
escolha de se utilizar 11 pêndulos foi simplesmente arbitrária para que se tivesse o último pêndulo 
oscilando 30 vezes no intervalo de tempo de 20s, enquanto o primeiro pêndulo oscilava apenas 20 
vezes nesse mesmo intervalo de tempo. Desta forma, após 20 segundos os pêndulos estariam todos 
alinhados da mesma forma que estavam no inicio do movimento. . Esses valores, (alguns escolhidos 
de forma arbitrária), possibilitaram a construção de um equipamento com um efeito visual 
interessante, e contudo fácil de transportar. Para que o efeito desejado ocorresse o segundo pêndulo 
deveria efetuar uma oscilação a mais  no mesmo intervalo de tempo do primeiro. Para o nosso 
segundo pêndulo temos: T = 

!"#
!"

. Do que resulta: 0,952s e assim sucessivamente. Possuindo os 
valores do período de cada pêndulo podemos calcular o comprimento dos fios utilizando a equação 
do movimento harmônico simples que relaciona o período (T) com o comprimento do fio (L). 
Substituindo os valores dos períodos de cada pêndulo nessa equação foram calculados os 
comprimentos dos fios que deveriam sustentar os 11 pêndulos. Após a construção do experimento, 
construímos em uma planilha de cálculo de computador (no caso usamos o Excel®, da 
Microsoft®). Esta planilha utilizou equações para criar formas de ondas senoidais para a posição de 
cada pêndulo em função do tempo. Foi considerada a aproximação de sen (ø) = ø para adaptar a 
equação da posição do pêndulo ao modelo matemático do movimento harmônico simples. Desta 
forma, encontramos mais uma opção de trabalhar o conteúdo de movimento harmônico simples 
(aproximado para ângulos pequenos) utilizando atrativos visuais proporcionados por experimentos 
de fácil construção e que podem fazer com que o conteúdo em questão possua maior significado 
para o estudante. 
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PESQUISAS DE CONCEPÇÕES SOBRE NATUREZA DA CIÊNCIA NAS PRINCIPAIS 
REVISTAS DE ENSINO DE FÍSICA DO BRASIL 

 
Vinícius Medeiros da Rosa [viniciusmedeirosr@gmail.com] 

Isabel Krey Garcia [ikrey@gmail.com] 
Universidade Federal de Santa Maria. 

Cidade Universitária, 97105-900, Santa Maria, RS – Brasil. 
 

Apesar das discordâncias e múltiplas abordagens construídas pelos epistemólogos e filósofos da 
ciência, que foram surgindo no século XX, pode-se constatar certo acordo a respeito de alguns 
aspectos. Tais aspectos constituem um núcleo, que comumente é denominado natureza da ciência, 
sobretudo no que tange ao modo como a ciência é construída. Segundo Matthews (1994), é 
importante a busca de uma melhor compreensão acerca da natureza da ciência na formação dos 
cientistas e professores de ciências. Partindo desses pressupostos, o presente trabalho é uma revisão 
bibliográfica realizada em algumas das principais revistas de ensino de física e ciências nacionais. 
O objetivo é mapear os artigos que contém pesquisas que tratam de concepções sobre a natureza da 
ciência e classificá-los de acordo com o enfoque. Deseja-se verificar o perfil das pesquisas que 
abordam concepções de ciência, para estudos posteriores que irão investigar as concepções 
presentes nos estudantes de licenciatura e bacharelado em Física. O levantamento foi feito a partir 
do acesso aos sites dos periódicos, que disponibilizam a edição atual e as edições anteriores. A 
consulta foi realizada a partir da primeira edição do ano de 2003 até o presente ano, ou seja, foram 
levantados os artigos dos últimos dez anos de cada revista. Os artigos que foram selecionados serão 
divididos de acordo com a metodologia utilizada e também se foram aplicados a professores, 
estudantes ou materiais didáticos.  

 
Palavras-chave: concepções; natureza da ciência; epistemologia. 
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PROFESSOR DE CIÊNCIAS COM CARGA HORÁRIA INTEGRAL NO LABORATÓRIO 
DIDÁTICO: DESAFIOS E AVANÇOS 
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João Carlos Borges [joaocarlosifsc@hotmail.com]  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. 

Campus Araranguá, 88900-000, Araranguá. SC – Brasil. 
Rodrigo Ramos [kbessa_ramos@hotmail.com] 

 Escola de Educação Básica Professora Maria Garcia Pessi. 
88900-000, Araranguá. SC – Brasil. 

 
Devido a uma série de fatores, o ensino de Ciências tem preterido a utilização de experimentos 
didáticos para somente aulas teóricas expositivas. Um dos fatores que implicam na não realização 
de experimentos, é a falta de tempo do professor em preparar aulas experimentais, visto que a 
maioria dos professores está com sua carga horária de trabalho lotada. O IFSC Campus Araranguá, 
por meio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), da CAPES, 
disponibiliza para duas escolas da rede pública estadual de Santa Catarina, dez bolsistas residentes 
que desenvolvem atividades ligadas ao ensino de Ciências nas escolas. Para orientação do nosso 
trabalho, adotamos a Teoria Sociocultural de Vigotski1. Segundo essa teoria, a estrutura cognitiva 
do sujeito se desenvolve quando ela é exigida, desta forma, não precisamos esperar o 
desenvolvimento da mesma para introduzir o novo conceito ao aluno. Os novos conceitos ensinados 
ao aluno, não devem estar distante da sua realidade, assim, não desprezando seus conhecimentos 
prévios, continuando na Zona Proximal. Para que o aluno entre nesta Zona Proximal, é 
imprescindível a intervenção de um parceiro mais capaz, os bolsistas do PIBID cumprem este papel. 
Os bolsistas também auxiliam o professor a responder as perguntas feitas pelos alunos, e desta 
forma garantem o compartilhamento da linguagem utilizada, ou seja, não basta todos 
compreenderem as palavras, mas também os desenhos, gráficos, esquemas e símbolos utilizados 
durante a aula. O laboratório de ciências, nem sempre existiu nas escolas. No início do PIBID nas 
escolas não haviam espaços adequado para servir de laboratório de Ciências. Eles começaram a ser 
implantados no segundo semestre de 2011, com o auxílio dos bolsistas residentes do PIBID-IFSC. 
Atualmente as duas escolas contam com um laboratório de Ciências que pode ser utilizado, 
mediante agendamento, para aulas práticas de Física, Química, Biologia e Ciências. Este trabalho 
relata duas realidades escolares diferentes. Também dois laboratórios de ciências com 
características e espaços físicos desiguais, porém ambos contam com bolsistas dedicados 
exclusivamente aos laboratórios, para realização de experimentos e aulas expositivas associados a 
estes. De acordo com os resultados desde a implantação dos dois laboratórios, podemos relatar os 
desafios encontrados e e avanços alcançados. Um dos grandes desafios das escolas foi ceder um 
espaço para a implantação dos laboratórios e outro é a locação em tempo integral de um professor. 
Os avanços ainda são na maioria esperados, mas podemos relatar um, que é a utilização dos 
laboratórios por professores de diferentes áreas. Sabemos que este trabalho é apenas o primeiro 
passo para conscientizar os gestores da educação, a contratar um profissional da área de ciências 
para trabalhar e zelar pelos laboratórios didáticos de ciências das escolas públicas. Reconhecemos 
que a contratação desse profissional pode ser um caminho longo e tortuoso, mas que com bom uso 
dos recursos públicos isso pode ser possível. 
 

Apoios: CAPES 
 
Palavras-chaves: Laboratório didático; Professores locado; ensino de Ciências. 

                                                
1 VIGOTSKI, L. S. (1988). Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem. São Paulo, Ícone e EDUSP. 
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PROPOSTA DE ATIVIDADE EXPERIMENTAL PARA CÁLCULO DA ACELERAÇÃO 
GRAVITACIONAL 

 
Armando Foscarin Neto [135303@upf.br] 

Alisson Cristian Giacomelli [alissongiacomelli@upf.br] 
Instituto de Ciências Exatas e Geociências – Universidade de Passo Fundo. 

Campus Passo Fundo, 99100-000, Passo Fundo, RS – Brasil. 
 
Ao analisar as práticas metodológicas presentes no processo ensino-aprendizagem de Física, 
principalmente no ensino médio, percebe-se que muitas vezes elas se caracterizam pela aplicação de 
fórmulas matemáticas e na consequente resolução de exercícios. Os fenômenos físicos, quando 
abordados, acabam ficando para um segundo plano. Essa perspectiva faz com que frequentemente o 
estudo dessa disciplina se torne sem significado para o estudante. Com base nessas constatações 
faz-se necessário um constante aperfeiçoamento nos métodos de ensino, no intuito de fazer com que 
o aluno perceba que a Física é a ciência dos fenômenos, e não a ciência dos números e das 
equações. Neste sentido, as atividades experimentais agregadas as aulas expositivas (ditas teóricas) 
podem se mostrar como uma ferramenta bastante eficaz, não apenas para demonstrar os fenômenos 
em estudo, mas principalmente para fazer com que o aluno perceba o caráter provisório das teorias 
científicas discutidas. Baseado nesses pressupostos foi construído um equipamento no laboratório 
de Física da Universidade de Passo Fundo (UPF), com objetivo de proporcionar a abordagem do 
conceito de aceleração gravitacional, no item queda livre, envolvendo discussões que permitam aos 
alunos refletir os elementos envolvidos nesse estudo. A proposta é construir o equipamento 
utilizando materiais alternativos e de fácil aquisição, levando a obter matematicamente o valor 
aproximado da aceleração gravitacional. Em termos metodológicos a proposta volta-se a realização 
de um experimento que proporciona aos alunos a construção do conhecimento de modo 
diferenciado dos equipamentos comumente utilizados no ensino médio. Ou seja, habitualmente os 
professores utilizam o pêndulo simples (Movimento Harmônico Simples) para experimentos de 
cálculo da aceleração gravitacional, já no presente trabalho, o proposto é que o cálculo seja obtido a 
partir de variáveis como altura e tempo. De forma breve, relata-se que o equipamento didático 
consiste em um pêndulo de madeira (em formato de uma ripa) com aproximadamente 8 cm de 
largura e 80 cm de altura. Este pêndulo é suspenso com um determinado ângulo em relação a 
vertical, por um fio interligado a uma esfera metálica. O arranjo é montado de tal forma que ao 
cortar o fio da esfera, o pêndulo de madeira também é liberado, possibilitando o encontro da esfera 
com o pêndulo, no qual fica registrado o ponto de encontro (determinação para verificar a altura 
percorrida). O tempo é obtido pela oscilação do pêndulo. Desta forma, é possível aplicar as 
equações conhecidas do movimento retilíneo de aceleração constante e obter um valor bastante 
aproximado para a aceleração da gravidade de forma experimental.  Outro aspecto inerente ao 
conteúdo de movimento em queda livre poderá ser discutido nesta atividade, como por exemplo, a 
influência da massa na queda livre. Portanto, o equipamento didático apresentado nesse trabalho, 
refere-se a um dispositivo que possibilita utilizar elementos que estão sendo abordados nas aulas de 
cinemática e mais próximos do aluno. Além disso, o equipamento ilustra situações cotidianas de 
queda dos corpos, levando a que os estudantes vinculem de modo mais concreto a experimentação 
com suas vivencias práticas.   

 
Palavras-chave: queda livre; aceleração gravitacional; ensino de Física.  
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PROPOSTA DIDÁTICA PARA ABORDAR CONTEÚDOS DE FÍSICA MODERNA NO 
ENSINO MÉDIO 

 
Marivane Biazus [marievagui@hotmail.com] 

Universidade de Passo Fundo. 
Campus Passo Fundo, 99052-900, Passo Fundo, RS – Brasil. 

 
Os constantes avanços tecnológicos ocorridos na sociedade a partir do final do século XIX e início 
do século XX têm sinalizado uma necessidade de se propor novos caminhos para o ensino de 
ciências, de modo especial para o ensino de Física. Em se tratando do ensino médio é preciso 
considerar conteúdos contextualizados e mais próximos dos dispositivos tecnológicos, presentes na 
vida diários dos estudantes. Contudo, a situação parece se restringir as pesquisas e orientações 
pronunciadas nos documentos oficinais, pois no contexto real da sala de aula, os conteúdos 
continuam presos e arraigados ao abordado na escola do século XIX. O exposto levou ao 
questionamento que orientou a presente pesquisa e que definiu como objetivo central a investigação 
de materiais disponíveis para abordar no ensino médio tópicos de Física Moderna. Tal 
questionamento buscou resgatar e relatar os trabalhos existentes na área, desenvolvendo uma 
proposta didática que possibilitasse aos professores sua utilização no contexto escolar. Assim, 
elencou-se como objetivo do estudo o desenvolvimento de uma proposta didática para abordagem 
dos conteúdos de Física Moderna no ensino médio de modo a utilizar como recurso didático as 
novas tecnologias. Para a construção da proposta recorreu-se a uma pesquisa bibliográfica como 
forma de verificar quais os trabalhos existentes na área e quais as abordagens propostas nesses 
estudos. Para fundamentar a proposta a ser elaborado, o estudo recorreu aos Parâmetros 
Curriculares Nacionais como referencial teórico e norteador dos tópicos a serem contemplados. A 
partir da identificação desses tópicos e de quais as habilidades e competências deveria ser 
desenvolvida, a pesquisa estruturou da seguinte forma a proposta didática: Módulo 1 – Modelos 
atômicos: Neste módulo é abordado o processo histórico do descobrimento do átomo, a construção 
dos modelos atômicos até o mais atual, o estudo da luz, a constante de Planck e o efeito fotoelétrico. 
Módulo 2 – Radioatividade: Neste módulo é abordado o processo histórico e o desenvolvimento 
dos estudos na área de radioatividade, feito o estudo das partículas alfa, beta e gama e o respectivo 
decaimento destas radiações. Ainda neste módulo são relacionados algumas aplicações das 
radiações na medicina e em outras áreas como, por exemplo, segurança. Módulo 3 – Energia 
nuclear: Neste módulo é abordado conceitos do que são fusão e fissão nuclear, como funciona 
usinas nucleares e também é feita uma reflexão sobre os benefícios e malefícios provocadas pela 
utilização da energia nuclear. Módulo 4 – Semicondutores: Neste módulo são abordados o conceito 
de semicondutor, suas características e aplicações. Também é apresentado a sua grande importância 
para a revolução ocorrida no século XX na área de eletrônica, cujo impacto proporcionou o 
desenvolvimento de tecnologias que hoje são fundamentais para a sociedade. Em cada módulo, 
além do conteúdo, há material complementar como um vídeo, um experimento virtual ou exercícios 
complementares. Todo material foi disponibilizado em CD, onde o aluno ou o professor poderá 
acessá-lo de maneira interativa. Como conclusão do estudo, menciona-se que a presença da Física 
Moderna no ensino médio parece mais ser uma questão de concepção do professor do que materiais 
didáticos disponíveis, uma vez que a pesquisa mostrou que a existência desses materiais e a 
possibilidade de que os professores organizem seus roteiros e sequências didáticas. Por fim, 
destaca-se que como continuidade do estudo, a proposta elaborada está sendo aplicada com 
estudantes do ensino médio em uma escola publica do município de Passo Fundo, RS, cujos 
resultados serão apresentados em novos trabalhos.    
  
Palavras-chave: Física Moderna; contextualização; Ensino Médio.  



V Encontro Estadual de Ensino de Física - RS,  Porto Alegre, 2013 

 257 

RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA DOCENTE EM UMA ESCOLA DE ENSINO 
FUNDAMENTAL DE PORTO ALEGRE: COMO É O UNIVERSO E QUAL O MEU 

LUGAR NELE? 
 

Caroline Lacerda dos Santos [caroline.lacerda@ufrgs.br] 
Daniela Borges Pavani [dani.bpavani@gmail.com] 

Rodrigo Branchina Ferreira [rodrigobf.pet@hotmail.com] 
 Instituto de Física – UFRGS – Caixa Postal, 15051. 

Campus do Vale, 91501-970, Porto Alegre, RS – Brasil. 
Fabiane Borges Pavani [fabianepavani@gmail.com] 

Centro Universitário La Salle - UNILASALLE 
92010-000, Canoas, RS – Brasil.  

 
O presente trabalho consiste no relato de experiência pedagógica, onde se vivenciou uma 
experiência em docência durante o ano de 2012, através da participação no Programa de Extensão, 
do Departamento de Astronomia do Instituto de Física, “Aventureiros do Universo: Universidade + 
Escola trilhando juntas novos caminhos”. Todas as atividades se dão em colaboração com 
professores(as) de escolas da Educação Básica localizadas em comunidades em situação de 
vulnerabilidade social.  O projeto teve sua origem nos Laboratórios Didáticos desenvolvidos em 
parceria com as professoras-referência de uma dada turma do I Ciclo da EMEF Mário Quintana - 
2011. Tornou-se um programa de extensão no ano de 2012, quando se agregaram ao projeto os(as)  
educadores(as) dos demais Ciclos e de diferentes componentes curriculares da referida escola. As 
atividades e sequências didáticas pretendem contribuir na constituição de uma relação entre 
educador(a) e educando(a) que supere a  “educação bancária” (FREIRE, 1996),  onde o 
conhecimento é apenas transmitido para o(a) educando(a) e este deve absorver as informações sem 
questionar. Queremos que este último saia da condição de um mero espectador e passe a construir 
seu conhecimento através da participação e diálogo. O objetivo do programa é contribuir na 
transposição didática através da discussão sobre como podemos relacionar a Astronomia com as 
demais áreas do conhecimento. Para tanto, partimos da ideia de que a Astronomia não consiste em 
observar um Universo estático – o Universo está sempre mudando e sua observação envolve a 
transformação dos seus significados para nós. Para tanto trabalhamos a partir três questões maiores: 
(1) Como é o Universo e qual o meu lugar nele?; (2) O Universo é sempre o mesmo? O que nele 
muda?; (3) Como eu participo das transformações que ocorrem no Universo? Ao entendermos 
como cada área do conhecimento contribui para responder estas questões, a contribuição da 
Astronomia para um currículo transdisciplinar será dada, tivemos como referência o ponto de vista 
pedagógico nas teorias de aprendizagem de perspectiva freireana. Durante todo o ano de 2012, 
colaboramos com a EMEF Mário Quintana, construindo a partir daquela experiência nossas 
primeiras atividades e sequências didáticas. As Atividades Motivadoras e Atividades Turma 
mostraram-se extremamente eficazes como motivadoras do processo ensino-aprendizagem, os(as) 
professores(as) relataram que depois de cada atividade os(as) alunos(as) traziam relatos de materiais 
que pesquisavam, faziam perguntas e ficavam bem entusiasmados com o trabalho desenvolvido em 
aula. Pudemos verificar que introduzir a astronomia como tema motivador do processo de ensino-
aprendizagem através de atividades proporciona que o(a) aluno(a) queira ir além do seu universo 
local, aguça sua curiosidade científica, amplia seus conhecimentos promovendo a construção do seu 
próprio aprendizado. 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA ASTRONOMIA 
 

Camila Riegel Debom [camila.debom@ufrgs.br] 
Marco Antonio Moreira [moreira@if.ufrgs.br] 

Instituto de Física – UFRGS – Caixa Postal, 15051. 
Campus do Vale, 91501-970, Porto Alegre, RS – Brasil. 

 
Nas últimas décadas os produtos oriundos do desenvolvimento científico têm se tornado cada vez 
mais presentes e os estudantes, atualmente, têm seu acesso à informação facilitado. No entanto, o 
contexto escolar é visivelmente menos afetado que o restante da sociedade pelos recentes avanços 
tecnológicos. Não é difícil perceber que a instituição que poderíamos intitular de educação básica, 
de modo geral, assume um papel importante nesta mesma sociedade em relação à qual se vê 
descontextualizada. Este trabalho consiste de uma investigação acerca de como o conhecimento 
sobre Astronomia se estabelece dentro da sociedade, supondo que diferentes grupos sociais 
apresentarão diferentes representações de conhecimentos relacionados tanto com Astronomia 
quanto com qualquer outro assunto. Nesse sentido, foi implementado um mapeamento de 
Representações Sociais em um grupo de estudantes do 6º ano do ensino fundamental do interior de 
um município da região metropolitana, utilizando-se a técnica dos mapas mentais. Adicionalmente 
foi desenvolvida e aplicada uma estratégia didática que se apropriou de pressupostos da teoria da 
Aprendizagem Significativa e que tencionava permitir a aproximação das representações em 
Astronomia apresentadas pelos estudantes daquelas aceitas pela comunidade científica. Verificou-se 
que apesar de pertencerem a um grupo social relativamente bem delimitado, os estudantes 
apresentam poucas regularidades no que diz respeito às relações que estabelecem entre conceitos. 
Em paralelo, houve um estudo de Representações Sociais em Astronomia, através de testes de 
evocação de palavras aplicados a alguns outros grupos sociais, e percebeu-se que a identificação 
destas Representações Sociais é difícil, constituindo uma temática promissora na pesquisa em 
ensino de Ciências pela sua relação direta com obstáculos representacionais que possam prejudicar 
a aprendizagem científica de conceitos e, especialmente, pela escassez de trabalhos na área. 
 

Apoio: CAPES. 
 
Palavras-Chave: Astronomia; Representação Sociais; Ensino de Astronomia; Aprendizagem 
Significativa. 
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TEMAS DE ASTRONOMIA NAS AULAS DE FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL: 
AMBIENTES FORMAIS E NÃO FORMAIS 
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Câmpus Araranguá, 88900-000 – Araranguá, SC – Brasil. 
 

O Instituto Federal de Santa Catarina, câmpus Araranguá, oferece o curso de Licenciatura em 
Ciências da Natureza com habilitação em Física que tem como um de seus objetivos formar 
professores que sejam capazes de atuar como divulgadores científicos em ambientes formais e não 
formais. Para desenvolver ações com este objetivo foi fundado em 2012 o Clube de Astronomia de 
Araranguá (CA²). O clube envolve, em 2013, vinte e sete bolsistas (de iniciação à docência e 
científica) e três professores do curso. Uma destas ações ocorre na Escola de Educação Básica 
Castro Alves, na cidade de Araranguá no qual o projeto constitui em inserir conceitos de Física 
usando como ideias-âncoras temas de Astronomia, visando fomentar a organização sequencial em 
turmas regulares de nono ano do Ensino Fundamental. Entre as ideias-âncoras usadas para discutir 
temas de Física durante as aulas regulares estão cometas, Lua e nebulosas. Os conceitos físicos 
discutidos a partir desta organização sequencial são, por exemplo, óptica geométrica, gravitação 
universal, leis de Newton e termologia, conteúdos que estão presentes no livro distribuído aos 
alunos por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Complementares as atividades 
de ensino formal estão as de ambientes formais e não formais e atividades de extensão, um exemplo 
é a intitulada de ‘Luau Astronômico’. Já ocorreram dois destes eventos nos quais tiveram como 
tema cometas e formação de estrelas. Durante os luais foram realizadas observações com 
telescópios (Lua, o cometa Panstarss, planetas e demais objetos celestes), algumas explicações 
sobre Universo, tais como a vida e morte das estrelas, além de palestras e sessão de cinema com 
temas astronômicos. Todas as atividades ocorreram dentro do câmpus do IFSC - Araranguá 
executadas entre 22h e 2h. Além disto, alguns dos bolsistas ficaram responsáveis por reorganizar e 
criar um ambiente temático para o ensino de Astronomia na EEB Castro Alves, que foi batizado por 
eles de ‘Oficina de Ciências Isaac Newton’. Pode-se apontar como avanço o fato que agora esta 
escola pública tem um ambiente adequado para o ensino, não só de Astronomia, mas de toda a área 
científica. Os alunos da Educação Básica receberam o novo espaço de maneira bastante positiva e a 
repercussão das atividades que ocorrem dentro da oficina de ciências tem sido bastante proveitosa. 
A escola já possuía um laboratório de ciências que era subutilizado e estava em condições precárias. 
Os resultados de todas as atividades do CA² na escola Castro Alves podem ser vislumbrados, tanto 
em relação à formação inicial dos bolsistas como na alfabetização científica e tecnológica dos 
alunos da Educação Básica. Em relação aos licenciandos, pode-se notar um avanço em relação a sua 
formação docente, tanto na produção de conteúdo bem como na implementação das atividades, os 
futuros professores já se formam como produtores de conteúdo e com experiência de divulgação 
científica articulada com a educação formal. O impacto das atividades nos alunos da Educação 
Básica pode se vislumbrar no sensível aumento de interesse destes pelas aulas de ciências e 
evolução conceitual percebida nas diversas avaliações ao longo do ano. 
 

Apoio: CAPES 
 
Palavras-chave: Astronomia; Ensino Fundamental; Educação Formal 
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TRABALHANDO A ESCRITA CIENTÍFICA COM O AUXÍLIO DO CALEIDOSCÓPIO 
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Este resumo tem por objetivo descrever o processo inicial de um trabalho realizado em ação 
conjunta por um acadêmico do Curso de Graduação em Física – Licenciatura, bolsista do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBIDCiências), da Universidade Federal da 
Fronteira Sul, Campus Cerro Largo, RS, e por uma professora da educação básica. Este trabalho 
está sendo realizado em três turmas do 2° ano do Ensino Médio de uma Escola Estadual do 
município em questão, na disciplina Seminário Integrado1. Inicialmente em uma aula com prática 
experimental, foi proposto aos alunos para que em pequenos grupos e com o auxílio do bolsista, 
construíssem um caleidoscópio feito a partir de réguas. Após a montagem do caleidoscópio cada 
aluno pode observar o resultado. Olhando pelo orifício, identificavam padrões diferentes de 
imagens. Muitos alunos perguntavam como é que este efeito ocorria. Para isto, foi solicitado como 
tarefa, que cada aluno pesquisasse sobre este aparato, sem ter recebido, tanto por parte do professor 
quanto do bolsista, qualquer informação extra a não ser o próprio nome do experimento. O objetivo 
era ver até que ponto os alunos poderiam chegar com a pesquisa. Esta ideia surgiu a partir das 
observações feitas pelo bolsista durante suas atividades formativas na escola, onde foi possível 
perceber que a pesquisa em sala de aula era pouco utilizada pelos professores para com os alunos. 
Neste sentido, entende-se que a pesquisa deva estimular os alunos a buscarem explicações para 
compreensão dos fenômenos.  A constatação após recebimento do material escrito elaborado pelos 
alunos, é que a grande maioria utilizou-se do “copiar e colar” de um site listado pelos sites de busca. 
Em síntese, o caleidoscópio constitui-se de um aparelho óptico que a partir do reflexo da luz 
incidida nos objetos colocados em seu interior (neste caso as missangas), produz padrões de 
imagens variadas e de agradável visualização. Após a etapa inicial onde os alunos construíram o 
caleidoscópio, coletaram informações e estudaram sobre seu funcionamento, o bolsista convidou 
uma colega, também bolsista do PIBIDCiências, para trabalhar a escrita científica. Na ocasião foi 
ministrada uma aula sobre as normas da ABNT para escritas científicas e sobre as cópias que se 
constituem em plágio.  Feito isto, os materiais escritos foram devolvidos para que cada aluno os 
reescrevesse dentro das normas e ainda aprimorasse sua pesquisa. Até o momento esta atividade 
constituiu-se em compreender o funcionamento teórico do caleidoscópio, seus conceitos e 
propriedades físicas envolvidas. Entendemos como prioritário na realização de atividades 
experimentais que o aluno seja o sujeito ativo no processo do ensino-aprendizagem. A próxima 
etapa, ainda não realizada, consistirá em abordar o caleidoscópio (que significa vejo belas imagens) 
de forma metafórica, ou seja, onde as belas imagens estão presentes e ausentes, tudo isto 
envolvendo diversos setores, tanto na Escola, quanto no município. Esta fase tem o objetivo de dar 
mais ênfase ao educar pela pesquisa (DEMO, 2011)2, tendo a abordagem metafórica, neste caso, 
como um caráter investigativo. Sendo assim, para a concretização desta etapa os alunos deverão 
refletir sobre a proposição feita, analisar as possibilidades e ainda pesquisar a campo com a 
finalidade de coletar dados. Esta atividade será culminada em um artigo final, onde inicialmente em 
grupos, os alunos receberão novamente seus textos produzidos para, entre eles, observarem e 
fazerem suas próprias críticas. Por fim, deverão apresentar este trabalho para toda comunidade 
escolar e possivelmente externa. Este trabalho justifica-se na grande dificuldade dos alunos em 
escrever textos científicos, implicando assim em dificuldades ou despreparo de vários alunos 
ingressantes do ensino superior. 

                                                
1 Esta disciplina integra a nova base curricular do Ensino Médio do RS. 
2 DEMO, P. (2011) Educar pela pesquisa. 9. ed. Campinas: Autores Associados.	  
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UM ESTUDO SOBRE TÓPICOS ESPECIAIS DE ASTRONOMIA E SUA INSERÇÃO NO 
ENSINO MÉDIO 

 
Marisete Vitter [marisete.vitter@bento.ifrs.edu.br] 

Robson Trevisan [robson.trevisan@bento.ifrs.edu.br] 
Gabriela Scariot [gabriela.scariot@bento.ifrs.edu.br] 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. 
Campus Bento Gonçalves, 95700-000, Bento Gonçalves, RS – Brasil. 

Camila Paese [camila.paese@bento.ifrs.edu.br] 
Escola Estadual Dona Isabel. 

95700-000, Bento Gonçalves, RS – Brasil. 
 
Uma das primeiras ciências apreciadas e que o homem buscou entender foi a Astronomia, porém as 
capacidades básicas para a edificação do conhecimento, não vem sendo trabalhadas a contento com 
a maioria dos alunos que concluem o Ensino Médio. Por meio disto, este trabalho analisa resultados 
obtidos em uma oficina oferecida pelos autores (bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência e professora supervisora), para alunos do Ensino Médio. Através das reuniões 
semanais analisou-se assuntos de Física que não fazem parte do currículo atual da disciplina na 
escola, porém, são considerados instigantes e de grande interesse por parte dos bolsistas, pois fazem 
parte do cotidiano dos alunos. Por meio de um questionário aplicado aos alunos de uma escola 
estadual de Bento Gonçalves, se constatou que o tema que deveríamos trabalhar seria Astronomia. 
Os alunos possuíam alguns conhecimentos prévios, mas nem todos corretos, e precisavam obter 
uma aprendizagem significativa, fundir novas informações a esses conceitos ou proposições 
relevantes. Após esse primeiro momento buscou-se diversas bibliografias, realizando pesquisas e 
leituras, elaboramos um breve roteiro dos temas que seriam abordados e a tabulação das partes mais 
importantes das obras utilizadas, organizando os materiais conforme os assuntos previstos através 
da demonstração de interesse dos alunos, para ser realizada uma oficina com exposição dos temas 
(no período da manhã) e uma observação astronômica (no turno da noite) no auditório e com o 
telescópio eletrônico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, 
Campus Bento Gonçalves. O estudo da Astronomia se faz necessário, pois, além de proporcionar 
um grande espaço para interdisciplinaridade, principalmente com a Física, Química, Matemática, 
Geologia, Meteorologia e Biologia, pode ser utilizado como eixo norteador para que o professor 
chame a atenção do aluno, pois é um dos temas que mais os atrai. Portanto com a realização da 
oficina e depois de ser aplicado um questionário para evidenciar de forma quantitativa além da 
qualitativa tudo o que já havíamos notado através das falas dos alunos, pode-se avaliar que a oficina 
foi muito produtiva para a expansão do conhecimento dos mesmos sobre o assunto. Assim ficou 
evidenciado neste trabalho que a inexistência de uma disciplina específica de Astronomia causa 
uma forte distorção no que deve ser ensinado e o que realmente se ensina, em nível de Ensino 
Médio. A Física possui muitos campos inexplorados dentro de uma sala de aula, cabe a nós, 
professores, modificarmos essa realidade. 

 
Apoio: CAPES e IFRS-Campus Bento Gonçalves. 

 
Palavras-chave: Ensino de Física; Astronomia; Oficina. 
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UMA PROPOSTA METODOLÓGICA PARA PROMOVER A CONSTRUÇÃO DOS 
CONCEITOS CIENTÍFICOS E A AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM 

ALUNOS INICIANTES DO CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA 
 

Larissa Pires Bilhalba [laribilhalba@gmail.com] 
Lourdes Maria Bragagnolo Frison [lfrison@terra.com.br] 

Faculdade de Educação – UFPEL – Caixa Postal 174  
Campus das Ciências Sociais, 96101-770, Pelotas, RS – Brasil. 

Álvaro Leonardi Ayala Filho [ayalafilho@gmail.com] 
Depto de Física – UFPEL – Caixa Postal 354. 

Campus Universitário, 96010-970, Pelotas, RS – Brasil.  
 

Os alunos do curso de Licenciatura em Física geralmente vivenciam de forma penosa o aprendizado 
dos conceitos científicos da Mecânica Newtoniana apresentados nas disciplinas introdutórias dos 
cursos de Física de nível superior. Como consequência observa-se que os alunos sentem-se 
desmotivados e gradualmente abandonam o curso com um sentimento de incapacidade de 
compreender os conceitos  que os professores se propuseram a ensinar. Nessas condições, os cursos 
enfrentam altos índices de reprovação e evasão. Nossa investigação permitiu perceber dois fatores 
que contribuíram para a construção desses índices: 1) A dificuldade sistemática de desenvolvimento 
do pensamento abstrato e dos conceitos científicos, em contraposição às concepções espontâneas e 
ao pensamento empírico e fortemente contextualizado; 2) A dificuldade dos alunos se apropriarem 
do próprio processo de aprendizagem; definirem objetivos claros, concretos, realizáveis e 
avaliáveis; atuarem sem consciência e controle nas ações que envolvem o processo de formação.  
Se, por um lado, os alunos não conseguem construir esses dois aspectos essenciais, por outro lado, a 
forma como as disciplinas iniciais do curso estão sendo apresentadas também não são capazes de 
auxiliar os alunos na construção de um processo de formação que leve a dirimir essas duas lacunas. 
Para enfrentar essa problemática, propõe-se uma mudança metodológica na disciplina Introdução ao 
Pensamento Físico do primeiro semestre do curso de Licenciatura em Física da UFPel. Com essa 
nova metodologia, buscou-se promover o processo de construção dos conceitos da Cinemática e 
Mecânica através da solução de situações problemas, destacando que os temas dessas situações 
seguem a evolução histórica dos conceitos. Como os conceitos científicos foram elaborados, 
historicamente, com o propósito de resolver problemas específicos, infere-se que eles possuem 
também um caráter operacional. Explorando esse caráter, as situações problema permitirão que os 
alunos operem e articulem os conceitos, promovendo sua apropriação. Em particular, os conteúdos 
de Mecânica serão tratados a partir do  problema que deu origem a Física Clássica, qual seja, a 
utilização da composição de movimentos para justificar a imponderabilidade do movimento da 
Terra.  Paralelamente a esse trabalho, buscou-se desenvolver ações com o objetivo de auxiliar os 
alunos a investirem na aprendizagem autorregulada. É consenso, de muitos professores, que os 
alunos chegam à universidade sem os hábitos de estudo e de trabalho adequados as exigências desse 
nível de formação. Para reverter este fato, contou-se com um instrumento disponível e já testado 
para esse fim, as “Cartas de Gervásio ao seu umbigo”, elaborado pelo grupo de pesquisa do 
professor Pedro Rosário, da Universidade do Minho, Braga, Portugal. Trata-se de treze cartas 
escritas por um estudante calouro que reflete sobre suas experiências ao ingressar na Universidade. 
As cartas apresentam, através do recurso da narrativa, elementos da autorregulação da 
aprendizagem. A apresentação de situações problema e as atividades que potencializam a 
autorregulação da aprendizagem estão sendo desenvolvidas na disciplina já citada, Introdução ao 
Pensamento Físico da Universidade Federal de Pelotas e, com ela, os resultados relativos à 
aprendizagem do acadêmico estão sendo percebidos.  

Apoio: CAPES 
 

Palavras-chave: Teoria Sócio-Histórica, Conceitos Científicos, Autorregulação da Aprendizagem.  
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UNIDADES DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNFICATIVAS DE TÓPICOS DE 
FÍSICA DE PARTÍCULAS INTEGRADAS AOS CONTEÚDOS DE ELETROSTÁTICA  

 
Lisiane Barcellos Calheiro [lisbarcellos@hotmail.com] 

Pós-Graduação Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde. 
 Universidade Federal de Santa Maria. 

Cidade Universitária, 97105-900, Santa Maria, RS – Brasil 
Isabel Krey Garcia [ikrey69@gmail.com] 

Depto de Física – Universidade Federal de Santa Maria. 
Cidade Universitária, 97105-900, Santa Maria, RS – Brasil. 

 
Apresentamos, neste trabalho, parte de uma pesquisa de mestrado em Educação em Ciências: 
Química da Vida e Saúde, que trata da inserção de tópicos de Física de Partículas integradas aos 
conteúdos tradicionais do terceiro ano do Ensino Médio. A pesquisa consiste basicamente da 
elaboração, aplicação e avaliação de duas Unidades de Ensino Potencialmente Significativas – 
UEPS (MOREIRA, 2011), que são sequências didáticas fundamentadas em teorias de 
aprendizagens que levam o aluno a uma aprendizagem significativa. A pesquisa está sendo 
desenvolvida em uma turma de terceiro ano do Ensino Médio de uma Escola Estadual de Santa 
Maria. Na primeira UEPS, desenvolvida no segundo trimestre deste ano, o enfoque foi dado aos 
conceitos de Partícula Elementar e Eletrostática. Foram aplicadas sequências didáticas que 
iniciaram com o estudo dos modelos atômicos integrando os tópicos de partículas elementares, 
carga elétrica, quantização e processos de eletrização. Na segunda UEPS que está sendo 
implementada, o enfoque abordado tem como premissa integrar os conceitos das Interações 
Fundamentais a partir da Lei de Coulomb. Através desta pesquisa e da metodologia utilizada 
pretende-se inserir o estudo de tópicos de Física de Partículas de forma integrada aos conteúdos 
normalmente abordados. Tal inserção tem como objetivo estimular o interesse dos alunos sobre 
temas referentes à Física Moderna e Contemporânea, que tem relação com o cotidiano dos alunos. 
Buscaram-se, através das UEPS, atividades que promovessem uma aprendizagem significativa e a 
construção do conhecimento em sala de aula, pois os conteúdos envolvidos são complexos, o que 
torna sua inserção um desafio para o professor do Ensino Médio, implicando em mudanças em suas 
práticas pedagógicas.  

 
Apoio parcial:  FAPERGS 

 
Palavras-chave: Física de Partículas; UEPS; Ensino Médio; Eletrostática.  
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UTILIZAÇÃO DE UM AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) NA 
DISCIPLINA DE FÍSICA NA EJA/EAD 

 
Karen Espíndola [karen.espindola@sesirs.org.br] 

SESI RS 
91140001, Porto Alegre , RS – Brasil. 

Colégio Estadual Odila Gay da Fonseca 
91760-050, Porto Alegre, RS – Brasil. 

 
Este trabalho apresenta a utilização de um ambiente virtual de aprendizagem no desenvolvimento 
da disciplina de Física, do curso de Ensino Médio, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 
sob a forma de Educação a Distância. O referido curso é ofertado no Polo de Apoio Presencial do 
SESI de Porto Alegre, vinculado a Escola de Ensino Médio Sesi Eraldo Giacobbe, localizada em 
Pelotas. Os alunos do curso são na sua grande maioria, trabalhadores da indústria e seus 
dependentes. Para a realização do processo de aprendizagem, os alunos recebem material didático 
impresso, e login para acesso ao ambiente virtual de aprendizagem – AVA, por meio da Plataforma 
SESIeduca. Neste ambiente, os alunos tem disponível diferentes ferramentas, tais como: Fórum, 
Chat, Objetos Virtuais de Aprendizagem (OA), biblioteca, os conteúdos de todos os componentes 
curriculares do curso, exercícios, materiais de aulas e textos disponibilizados pelos professores-
tutores. Considerando que se trata de educação à distância, o aluno é quem decide onde, por quanto 
tempo, com que intensidade, em que ordem e ritmo realizará os seus estudos, contando inclusive, 
com o professor-tutor para orientá-lo. Por meio deste trabalho, é possível visualizar como os 
conteúdos de Física são organizados na Plataforma, assim como à inserção do aluno jovem e adulto 
para a utilização das tecnologias da informação (TICs) e como se dá esta utilização por parte dos 
alunos e professores. Além disso, apresenta as contribuições de um ambiente virtual de 
aprendizagem bem estruturado, para o processo de ensino e aprendizagem. 
 

      Apoio: SESI RS – CAT Porto Alegre. 
 
Palavras-Chave: Ensino de Física, EJA/EAD, TICs, AVAs. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINICURSOS 
OFERECIDOS



 
 

 



V Encontro Estadual de Ensino de Física - RS,  Porto Alegre, 2013 

 267 

MINICURSOS DE 6 HORAS-AULA 
 

1. Sistema Solar & Sistema Terra-Sol-Lua: uma abordagem interdisicplinar  
Daniela Borges Pavani (UFRGS) & Karen Espíndola (SESI/RS, Colégio Estadual Odila Gay da 
Fonseca) 
 
Apresentar uma abordagem didático-pedagógica dos tópicos propostos mostrando possíveis 
conexões com a física, química, biologia, geografia, matemática e história da ciência. Propiciar a 
troca de experiências através da construção de sequências didáticas centradas em ativiadades 
práticas, tendo a Astronomia como tema motivador. 
 
2. Mecânica Quântica: uma abordagem quase conceitual  
Carlos Eduardo Magalhães de Aguiar (UFRJ) 
 
Apresentar os aspectos básicos da mecânica quântica utilizando apenas recursos matemáticos 
familiares a professores de Física do ensino médio. Aplicar os conceitos desenvolvidos a sistemas 
simples e discutir as diferenças fundamentais entre as físicas clássica e quântica. 
 
3. Modellus, Folha de Cálculo, Geogebra, Phet, Audacity e WolframAlpha: Uma visão 
integrada 
Vitor Duarte Teodoro (Universidade Nova de Lisboa) 
 
Dar a oportunidade aos participantes para criar e explorar diversas atividades, em nível do Ensino 
Médio, envolvendo diversos ambientes computacionais, complementares e facilmente acessíveis a 
professores e alunos. 
 
4. Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS)  
Marco Antonio Moreira (UFRGS) 
 
Será proposta a construção de uma sequência didática fundamentada em teorias de aprendizagem, 
particularmente a da aprendizagem significativa e a dos campos conceituais. Serão abordados 
aspectos fundamentais das teorias e sugeridos passos para a construção de uma UEPS. Além disso, 
serão apresentados e discutidos alguns exemplos de UEPS  
 
5. Conhecendo o CERN - Oportunidade aos Professores de Física  
Lisiane Araujo Pinheiro (EEEM Padre Reus, FEEVALE) & Maurício Girardi (Colégio Estadual 
Piratini) 
 
O presente curso pretende dividir as experiências de dois professores de Física que participaram da 
Escola de Física do CERN no corrente ano. Nesta atividade serão discutidos o histórico do CERN e 
seu papel para o futuro da Física de Partículas, a Escola de Física do CERN; o Modelo Padrão, 
aceleradores e detectores de partículas e propostas de atividades para serem desenvolvidas na escola 
de Ensino Médio. Também está planejada uma teleconferência com o CERN/ Sessão de perguntas e 
respostas sobre a Escola de Física e o CERN.  
 
6. Utilização de smartphones e tablets no desenvolvimento de atividades práticas para o ensino 
de Física  
Matheus Francioni Kuhn & Neusa Massoni (UFRGS) 
 
O minicurso tem como objetivo demonstrar e explorar a viabilidade da utilização de smartphones e 
tablets no desenvolvimento de atividades experimentais para o ensino de Física. 
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7. Os métodos Ensino sob Medida (Just-in-Time Teaching) e Instrução pelos Colegas (Peer 
Instruction) no ensino de Física   
Ives Solano Araujo, Maykon Gonçalves Müller (UFRGS) & Vagner Oliveira (IFSul – Pelotas) 
 
O presente minicurso tem como objetivo apresentar os métodos de ensino Just-in-Time Teaching 
(Ensino sob Medida) e Peer Instruction (Instrução pelos Colegas) como uma forma concreta de 
modificar a dinâmica de sala de aula para favorecer a aprendizagem conceitual de Física. Longe de 
serem soluções únicas ou definitivas, tais métodos permitem organizar o ensino de modo que os 
alunos possam passar mais tempo em classe pensando e discutindo ideias sobre o conteúdo, do que 
passivamente assistindo exposições orais por parte do professor. 
 
 

MINICURSOS DE 4 HORAS-AULA 
 
1. Possibilidades e limitações para o uso de Textos Originais de Cientistas e Textos sobre a 
História das Ideias da Ciência em aulas de Física   
Saul Benhur Schirmer & Inés Prieto Schmidt Sauerwein (UFSM) 
 
Pretende-se com esse minicurso apresentar e discutir algumas possibilidades e limitações para a 
utilização de Textos Originais de Cientistas (TOC) e Textos sobre a História das Ideias da Ciência 
(THIC) em aulas de Física a partir da proposição de problemas relacionados à ótica geométrica aos 
participantes e dos resultados obtidos com a implementação de uma proposta didática sobre ótica na 
Licenciatura em Física. 
 
2. Fotografia e Astronomia 
Guilherme Frederico Marranghello (UNIPAMPA) 
 
Esta oficina deverá oferecer a possibilidade de inserir tópicos de astronomia em sala de aula através 
do uso de máquinas fotográficas digitais.  
 
 

MINICURSOS DE 3 HORAS-AULA 
 
3. E=mc2 - Eletromagnetismo e Relatividade 
Manoel Roberto Robilotta (USP) 
 
Discutir como o eletromagnetismo abriu caminho para a mudanca no conceito de massa da 
relatividade 
 
4. Estações meteorológicas baseadas em Arduino para ciência cidadã 
Ministrantes: Rafael Peretti Pezzi & Eliana Veleda Klering (UFRGS) 
Equipe de apoio: Renan Bohrer da Silva, Nelso Jost, Ariel Vilhalva Alves de Medeiros, Giovanni 
Avila Marcolin, Emanuel Pacheco Thiel e Renan Martins Girardi. 
 
Apresentar ao participante a utilização da plataforma Arduino para a aquisição de dados de sensores 
de temperatura, pressão, luminosidade e umidade relativa do ar visando a construção de estações 
meteorológicas modulares de baixo custo baseadas em hardware e software livres. Fazendo parte de 
uma iniciativa do Centro de Tecnologia Acadêmica (CTA), o desenvolvimento destas estações tem 
como objetivo a sua implantação em escolas para a formação de uma rede de ciência cidadã para o 
monitoramento climático e ambiental de microclimas das nossas cidades. Ao mesmo tempo atua 
como uma ferramenta mediadora para diversas atividades didáticas que podem envolver física, 
química, biologia, matemática, geografia. A participação na atividade apresentará o estado atual da 
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estação meteorológica do CTA para que o participante adquira os conhecimentos necessários para a 
sua construção e utilização em sala de aula ou laboratório, bem como também possa fazer parte do 
desenvolvimento de novas versões das estações. 
 
5. Os conceitos da Física nos inventos do Padre Cientista Roberto Landell de Moura 
Gentil César Bruscato (Colégio Militar de Porto Alegre) 
 
Apresentar os conceitos físicos utilizados pelo Padre Roberto Landell de Moura em suas invenções 
e fazer uma exposição de quem foi Landell de Moura. Motivar os professores e o público presente a 
utilizar os inventos e ideias de Landel de Moura em suas aulas e trabalhos acadêmicos. Divulgação 
dos trabalhos do cientista Roberto Landell de Moura. Montagem e apresentação de experimentos 
relativos a modulação de ondas eletromagnéticas e bobina de Rumkorff. 
 
6. Utilização da plataforma micro controlada Arduino para concepção de um carrinho 
automatizado como recurso didático na construção e interpretação de gráficos 
Pedro Dorneles, Edson Kakuno (UNIPAMPA) & Luiz Antônio Dworakowski (UNIPAMPA, 
EEEM Jerônimo Mércio) 
 
Este minicurso tem por objetivo socializar uma proposta didática que utiliza a plataforma Arduino 
para concepção e implementação em sala de aula de um carrinho automatizado, desenvolvido pelo 
Grupo de Pesquisa em Ensino de Física da Unipampa em parceria com o PIBID Física edição 2011 
e com o Programa Observatório da Educação - CAPES/Brasil. 
 
7. Atividades Experimentais no Ensino de Física: dos fundamentos teóricos à construção dos 
equipamentos 
Cleci Werner da Rosa, Luiz Marcelo Darroz, Alisson Cristian Giacomelli & Marcel Leonel Jorge 
(UPF) 

 
A oficina tem por objetivo apresentar e discutir questões relacionadas à utilização dos equipamentos 
didáticos na disciplina de Física no ensino médio, focando aspectos didático-metodológicos e 
técnicas relativas à construção dos equipamentos didáticos. O desígnio principal está em abordar o 
processo de identificação dos conteúdos que podem ser explorados de forma experimental; em 
apresentar um conjunto de equipamentos didáticos desenvolvidos de modo artesanal e que estão ao 
alcance das escolas; em relatar o processo de construção de alguns desses equipamentos; e, em 
refletir acerca de questões relativas a propostas didático-metodológicas para sua utilização no 
contexto escolar. 

 
8. Termodinâmica: Uma Atividade Lúdica 
Gabriel Ribeiro Figueiredo & Luiz Fernando Mariano (IFRJ)  
 
Essa oficina tem por objetivo apresentar uma ferramenta de ensino-aprendizagem para o professor 
de física que busque por uma atmosfera descontraída em sala de aula, onde os alunos utilizando um 
objeto de aprendizagem de fácil construção e baixo custo podem ter a difusão do conteúdo teórico 
ou fixação de um conteúdo já explanado em sala de aula para uma melhor construção do 
conhecimento, pois segundo Teixeira (1995) As situações lúdicas mobilizam esquemas mentais. 
Sendo uma atividade física e mental, a ludicidade aciona e ativa as funções psico-neurológicas e as 
operações mentais, estimulando o pensamento. 
 
9. Temas instigantes de Física 
Fernando Lang da Silveira (UFRGS)  
 
Apresentar diversos temas de Física não usualmente encontrados em textos de Física Geral. 
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10. Nanociência e Nanotecnologia numa perspectiva interdisciplinar 
Anderson Luiz Ellwanger (UFRGS, UNIFRA)  
 
Este minicurso visa abordar tópicos de Nanociência e Nanotecnologia para inserção no Ensino 
Fundamental, Médio e Superior. Esses conteúdos estão diretamente correlacionados com a evolução 
científica que tem nos contemplado diariamente com novas descobertas e com tecnologias 
intrigantes. A possibilidade de compreender alguns conceitos básicos das Nanociências está 
fortemente ancorada em conceitos multi e interdisciplinares de Física, Química e Biologia. Esta 
multidisciplinaridade pode auxiliar na formação de professores e alunos que vislumbram enfoques 
mais contemporâneos. Entretanto, mesmo almejando a discussão de tópicos de Nanociências, 
muitos professores e alunos desses níveis de ensino não se sentem seguros para desenvolvê-los em 
suas salas de aula. Tendo em vista essa situação, desenvolvemos uma proposta de ensino de 
conceitos de Nanociências. 
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