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Apresentação 

 

Estas são as Atas do VIII Encontro Estadual de Ensino de Física - RS 

realizado em Porto Alegre, no período de 07 a 09 de novembro de 2019, 

promovido pelo Centro de Referência para o Ensino de Física e pelo Programa de 

Pós-Graduação em Ensino de Física, do Instituto de Física da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul.  

Com a participação de graduandos e pós-graduandos, de professores de 

nível médio e superior, o Encontro Estadual de Ensino de Física - RS já se tornou 

tradicional no Estado. O número total de cerca de 164 participantes, menor do que 

os cerca de 250 de anos anteriores, reflete os cortes de recursos financeiros na 

educação. Justamente por isso consideramos um expressivo número de 

participantes que, nas dependências do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da 

UFRGS (IPH), puderam participar do evento e partilhar experiências.   

A organização do evento contou, nesta edição, com uma equipe de 19 

monitores, constituída majoritariamente por estudantes do curso de Licenciatura 

em Física da UFRGS.  

À semelhança do que ocorreu em edições anteriores, neste oitavo encontro 

foram convidados pesquisadores de reconhecimento nacional e internacional na 

área de Física, como é o caso Prof. Dr. Osvaldo Novais (USP), que ministrou uma 

conferência sobre A Física e o Ensino de Física na era da inteligência artificial; do 

Prof. Dr. Magno Valerio Trindade Machado (UFRGS), que falou do Passado, 

presente e futuro: o grande colisor de hádrons e os caminhos da Física de 

Partículas e do Prof. Dr. Jorge Simões de Sá Martins (UFF),  que ministrou um 

minicurso sobre Dinâmica não linear e caos. Também tivemos conferências com 

especialistas em ensino, caso da Prof.a Drª.  Lúcia Helena Sasseron (USP), 

falando sobre Ensino de Ciências por investigação: contribuições para a formação 

do sujeito contemporâneo e do Prof. Dr. Ives Solano Araujo (UFRGS), sobre a 

adoção de inovações didáticas no Ensino de Física. Neste evento, adicionalmente, 

foi dada voz a professores e estudantes de Ensino Médio para falarem sobre suas 

participações em Projetos Inovadores no Ensino de Física em Nível Médio (vide 

na p. 04 os projetos discutidos). Essa inovação foi muito bem avaliada pelos 

participantes e deverá ocorrer também em eventos futuros.  

Minicursos variados versando desde, por exemplo, Metacognição nos 

processos educativos, dualidade onda-partícula nos artigos originais de Física 

Quântica,  produção de vídeoaulas, uso do Arduino em sala de aula, até avaliação 

da qualidade de itens de Física com o suporte da Teoria de Resposta ao Item 

(TRI) aprofundaram alguns tópicos de interesse do ensino de Física. (vide na p. 

187 a relação completa). Como já é tradicional, houve uma sessão especial no 
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Planetário da UFRGS para os participantes do evento. Desta feita, também se 

programou uma visita guiada por laboratórios do Instituto de Física.  

Foram apresentados 64 pôsteres com foco no ensino de Física, nos mais 

diversos níveis e em diferentes modalidades. Esses trabalhos constituem o núcleo 

destas Atas. Vídeos das palestras e de alguns dos minicursos estão disponíveis a 

partir da página do evento: http://www.if.ufrgs.br/mpef/8eeefis.  

Agradecemos de forma especial à Direção do IPH, que gentilmente nos 

cedeu as suas instalações, ao Banco de Desenvolvimento Regional do Rio 

Grande do Sul (BRDE), que providenciou materiais e camisetas para o evento, à 

Pro-Reitoria de Pesquisa da UFRGS, pelas despesas com três professores 

convidados, e à Direção do Instituto de Física, que sistematicamente tem apoiado 

todas as nossas iniciativas em prol do ensino de Física.  

 

 

Porto Alegre, dezembro de 2019.
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ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES PARA A 

FORMAÇÃO DO SUJEITO CONTEMPORÂNEO 

Prof.ª Dr.ª Lúcia Helena Sasseron (USP) 

Vivemos em um mundo cada vez mais tecnológico em que o acesso a 

informações cresce a cada dia. Em contrapartida, muitas escolas ainda nos dias 

atuais resistem em ser locais de apresentação de conhecimentos de séculos 

passados. Será suficiente, para a formação do cidadão atual, apresentar aos 

estudantes apenas os conceitos, leis e teorias das ciências? Como podemos 

planejar e implementar práticas no ensino de ciências visando ao desenvolvimento 

do sujeito para análise de situações e de contextos? Qual o papel do ensino de 

ciências para a formação do sujeito contemporâneo? Nesta fala, com o objetivo de 

responder a questões como estas, abordaremos o que é o ensino por 

investigação, como ele se relaciona com o ensino de ciências e de que modo o 

seu desenvolvimento permite a aprendizagem que envolva informações, ações e 

diálogo para a produção de entendimentos e mudanças de nós mesmos e do 

mundo. 

 

Prof.ª Dr.ª Lúcia Helena Sasseron (USP) 

Licenciada em Física (2001), Mestre em Ensino de Ciências (Modalidade 

Física) (2005), Doutora em Educação (2008) e Livre-docente (2018) pela 

Universidade de São Paulo. Realizou estágio de pesquisa na Penn State 

University, USA (2015 a 2016). Professora Associada do Departamento de 

Metodologia do Ensino e Educação Comparada da Faculdade de Educação da 

USP, ministra disciplinas para os cursos de Pedagogia e Licenciatura em Física. 

Orientadora de pós-graduação do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

FE-USP e do Programa Interunidades em Ensino de Ciências IF-FE-IB-IQ-USP. 

Pesquisa sobre o desenvolvimento da Argumentação e da Alfabetização Científica 

em sala de aula. Realiza atividades de ensino, pesquisa e extensão junto a 

professores da educação básica da rede pública de ensino com o objetivo de 

permitir aos estudantes o envolvimento com práticas de investigação para o 

desenvolvimento do pensamento crítico. 
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PROJETOS INOVADORES NO ENSINO DE FÍSICA EM NÍVEL MÉDIO 

 

PROJETO I - MUTIRÃO DAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS MODULARES 

POR ESTUDANTES DO COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ LOUREIRO DA SILVA: 

UMA PRÁTICA EDUCACIONAL ABERTA VOLTADA AO MONITORAMENTO 

AMBIENTAL COLABORATIVO 

Leonardo Sehn, Jan Luc Tavares, Augusto Caneppele, Rafael Pezzi, Luíza 

Garcia, Elen Pascoal, Juliano Kerecki, Lucas Casagrande, Vinícius Martinez e 

Luís Wobarski (Colégio Estadual José Loureiro da Silva - Esteio) 

Os participantes da Escola Itinerante de Tecnologia Cidadã Hacker - 

EITCHA! (http://eitcha.org/) - relatarão o desenvolvimento de um projeto de ciência 

comunitária e cidadã em um mutirão de montagem de Estações Meteorológicas 

Modulares (EMM) desenvolvido no Colégio Estadual José Loureiro da Silva, em 

Esteio. Em particular, serão discutidos: i. o Guia da Comunidade EMM, um 

compêndio de Recursos Educacionais Abertos para a facilitação da construção de 

uma EMM; ii. o momento de construção das atividades, quando buscou-se 

fortalecer a autonomia de estudantes por meio do exercício de fundamentos de 

liberdade de conhecimento tecnológico; e iii. o momento de instalação de um 

sistema de monitoramento ambiental que disponibiliza dados científicos de 

maneira aberta.  

Escola Itinerante de Tecnologia Cidadã Hacker (EITCHA!) - É um projeto 

com o objetivo de promover a emancipação através de atividades educacionais 

em escolas sobre tecnologia. Os tópicos abordados são ciência aberta, ciência 

cidadã, software livre, hardware aberto e livre, dados abertos, segurança da 

informação e o funcionamento da internet. As atividades desenvolvidas são 

licenciadas sob licenças Creative Commons e os códigos utilizados estão 

disponíveis sob licenças livres. A EITCHA! conta com o apoio da Mozilla 

Foundation, sendo beneficiária do primeiro Mozilla Science Mini-Grants, voltado 

para uma internet saudável e a ciência aberta.  

 

PROJETO II - A PESQUISA NO ENSINO MÉDIO 

Juliana Davoglio Estradioto e Prof.ª Dr.ª Flávia Twardowski 

Nesta palestra, Juliana Estradioto e sua orientadora, Flávia Twardowski, 

vão contar um tanto a trajetória da estudante de ensino médio no mundo da 

pesquisa e sobre a experiência de trabalhar em projetos de pesquisa na área de 

reaproveitamento de resíduos e de ciências dos materiais, utilizando recursos que 

iriam para o lixo para gerar materiais alternativos. 
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Juliana Davoglio Estradioto 

Técnica em Administração e egressa do IFRS – Campus Osório. Em 2018 

recebeu 1ª lugar no Prêmio Jovem Cientista com o trabalho Desenvolvimento de 

Filme Plástico Biodegradável a partir da Fibra Residual do Maracujá. A pesquisa 

vem ao encontro da temática “Inovações para Conservação da Natureza e 

Transformação Social” da 29ª edição da premiação promovida pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Com outra 

pesquisa abrangendo o reaproveitamento da noz macadâmia, ficou em 1º lugar na 

Intel International Science and Engineering Fair 2019, maior feira de Ciências do 

mundo, na área de Ciências dos Materiais. 

Prof.ª Dr.ª Flávia Twardowski  

Possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (2003), mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos 

pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2007) e doutorado em 

Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2013). 

Tem experiência nas áreas de Bioquímica, Microbiologia e Sensometria. 
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ADOÇÃO DE INOVAÇÕES DIDÁTICAS NO ENSINO DE FÍSICA 

Prof. Dr. Ives Solano Araujo (UFRGS) 

Muitos dos problemas do Ensino de Física têm sido atribuídos à falta de 

iniciativa docente em inovar suas práticas, em particular pelo desconhecimento de 

métodos e estratégias didáticas promissoras. Contudo, a adoção e difusão de 

inovações é um processo complexo demandando que os professores enfrentem 

uma série de desafios, tanto para reunir as condições necessárias para que a 

inovação ocorra, quanto para superar barreiras e dificuldades em sua 

implementação. Nesse contexto é usual que adaptações sejam realizadas para 

adequar o planejamento teórico com a realidade institucional em que o ensino 

ocorre. Serão discutidas modificações comuns em alguns métodos ativos de 

ensino e até que ponto podemos alterar uma inovação didática sem que esta se 

descaracterize. 

 

Prof. Dr. Ives Solano Araujo (UFRGS) 

O Professor Ives Araujo possui graduação em Licenciatura e Bacharelado 

em Física (FURG - 2000), Mestrado em Física na área de concentração Ensino de 

Física (UFRGS - 2002) e Doutorado em Física também voltado ao Ensino de 

Física (UFRGS 2005). Realizou um estágio pós-doutoral na Universidade de 

Harvard (EUA, 2009-2010) participando do grupo de pesquisa em Ensino de 

Física do Prof. Eric Mazur, com quem mantém colaboração desde então. 

Atualmente é Professor Associado III do Dept. de Física - UFRGS, Editor da 

revista Investigações em Ensino de Ciências (IENCI) e Coordenador do Programa 

de Pós-Graduação em Ensino de Física da UFRGS, atuando também como 

professor e orientador de teses de doutorado e dissertações de mestrado 

(acadêmico e profissional). Tem experiência na área de Ensino de Física com 

produções vinculadas aos seguintes temas: Física Geral, modelagem 

computacional aplicada ao ensino, tecnologias computacionais, métodos 

interativos de ensino, teorias de aprendizagem, epistemologia da Física e ensino 

de Ciências. Bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq - Nível 2. 
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A FÍSICA E O ENSINO DE FÍSICA NA ERA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

Prof. Dr. Osvaldo Novais de Oliveira Jr. (USP) 

Os sistemas inteligentes devem revolucionar não só a ciência e a 

tecnologia, mas todas as atividades da sociedade. Tais sistemas são 

desenvolvidos com a convergência de tecnologias de diferentes áreas, sendo que 

a física desempenha papel central. A física é essencial para a produção de novos 

materiais e dispositivos com os quais são construídas as máquinas inteligentes e 

coletados os dados usados por algoritmos de aprendizagem de máquina. Em 

contrapartida, as pesquisas em física já começam a ser impactadas pelos 

sistemas inteligentes, havendo tópicos que só são abordados com metodologias 

de inteligência artificial, como o aprendizado de máquina com redes neurais 

profundas. É inevitável que o ensino da física também seja afetado por sistemas 

inteligentes cada vez mais sofisticados, principalmente com a capacidade 

crescente de processamento de língua natural. A meta de se obter uma máquina 

com capacidade de comunicação em língua natural pode ser alcançada num 

futuro não muito distante, e isso alterará todo o cenário de ensino, inclusive o de 

física. Nesta palestra será apresentada uma análise crítica das perspectivas e 

desafios trazidos pelos sistemas inteligentes. 

 

Prof. Dr. Osvaldo Novais de Oliveira Jr. (USP) 

Osvaldo Novais de Oliveira Jr. é físico de formação, tendo concluído o 

doutorado na University of Wales, Bangor, Reino Unido. É professor do Instituto de 

Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Publicou cerca de 530 artigos 

em periódicos especializados, 23 capítulos de livros, 2 livros de divulgação 

científica, 1 livro sobre escrita científica em inglês, 3 livros com coletâneas sobre 

nanotecnologia, tendo submetido 9 pedidos de patentes. Esses trabalhos 

receberam cerca de 11500 citações (fator h = 50, dados de março de 2019). 

Orientou 50 mestres e doutores. É membro fundador do Núcleo Interinstitucional 

de Linguística Computacional (NILC), que desenvolveu o revisor gramatical 

ReGra, agraciado com 2 prêmios de inovação tecnológica e disponível 

mundialmente com o processador de texto Word for Windows. Suas principais 

áreas de atuação são em filmes orgânicos nanoestruturados, tópico de física da 

matéria condensada, e processamento de línguas naturais. É membro da 

Academia de Ciências do Estado de São Paulo, presidente da Sociedade 

Brasileira de Pesquisa em Materiais (SBPMat), e editor associado da revista ACS 

Applied Materials & Interfaces. Recebeu o Prêmio Scopus 2006, outorgado pela 

Elsevier do Brasil e a Capes, como um dos 16 pesquisadores brasileiros com 

maior produção científica, com base no número de publicações, citações e 

orientações. 
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PASSADO, PRESENTE E FUTURO: O GRANDE COLISOR DE HÁDRONS E OS 

CAMINHOS DA FÍSICA DE PARTÍCULAS 

Prof. Dr. Magno Valerio Trindade Machado (UFRGS) 

A palestra discutirá o que é o Grande Colisor de Hádrons (LHC), para que 

ele serve, revisando-se o Modelo Padrão das partículas elementares e os achados 

recentes daquele acelerador. Discutiremos também a visão do futuro na física de 

altas energias envolvendo grandes aceleradores e o envolvimento do Instituto de 

Física na UFRGS nestes projetos. 

 

Prof. Dr. Magno Valerio Trindade Machado (UFRGS) 

Graduou-se em Física pela Universidade Federal de Santa Maria (1996), 

obteve grau de mestre em Física (1998) e doutor em Física Teórica (2002) pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atuou como Recém-Doutor na 

Universidade Federal de Pelotas, junto ao IFM-UFPel (2003). Foi Professor 

Pesquisador na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), Campus 

de Bento Gonçalves, curso de Engenharia de Bioprocessos e Bioengenharia 

(2004-2006). Atuou como professor Adjunto/Pesquisador na Universidade Federal 

do Pampa (2006-2009), campus de Bagé, sendo também coordenador do Comitê 

Institucional PIBIC/CNPq. Atualmente é professor Associado da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Instituto de Física. Tem experiência na 

área de Física, com ênfase em Teoria Geral de Partículas e Campos, atuando em 

vários temas de pesquisa: física de altas energias no LHC e RHIC, aspectos 

teóricos/fenomenológicos da Cromodinâmica Quântica (QCD), modelos de 

Pomeron, raios cósmicos de altíssimas energias, física de neutrinos em altas 

energias, física de produção de quarks pesados. É consultor ad-hoc das agências 

de fomento CNPq (Brasil) e CONICYT (Chile) e membro do Programa de Pós-

Graduação do IF-UFRGS (orientador). 
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A CONSERVAÇÃO DA ENERGIA MECÂNICA A PARTIR DE UMA ABORDAGEM 

EXPERIMENTAL 

Fábio Buffon [fabio.b@hotmail.com] 

Aline Cristiane Pan [aline.pan@ufrgs.br] 

Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física – UFRGS – Campus Litoral Norte. Km 92, RS-

030, 11.700, 95590-000, Tramandaí – RS – Brasil. 

 

Ao analisar o modo como a física vem sendo abordada no ensino regular percebe-se que o 

enfoque está centrado, eventualmente, na resolução de exercícios de fixação a partir da 

substituição de dados em equações, sem que haja o entendimento do conceito dos fenômenos 

vinculados. Segundo Tavares (2008), em uma aprendizagem significativa não acontece a retenção 

da estrutura do conhecimento, mas se desenvolve a capacidade de transferir esse conhecimento 

para a sua possível utilização em um contexto diferente. Com atenção a esta problemática, o 

presente trabalho busca estimular aos educandos da 1ª série do Ensino Médio do Colégio 

Scalabriniano Nossa Senhora Medianeira localizado no município de Bento Gonçalves/RS o 

estudo dos fenômenos físicos envolvidos nos processos de transformação e conservação da 

energia mecânica, a partir de um enfoque experimental e digital. A metodologia foi dividida em três 

momentos, no primeiro foi apresentado à turma uma pista, em madeira, previamente construída em 

formato de “U”, com um dos lados mais longo que o outro, mas mesmas alturas finais. 

Questionamentos foram feitos aos educandos quanto ao movimento que uma bolinha descreveria 

ao ser lançada na pista, quanto às alturas máximas que ela poderia atingir em cada lado, pontos 

de velocidade máxima e mínima e possíveis fontes de perdas de energia. O segundo momento foi 

a abordagem dos conceitos a partir do simulador: “Energia na Pista de Skate” do PhET Simulator, 

plataforma de simulações da Universidade do Colorado. Nele, a turma realizou alguns testes 

guiados por questões disparadoras entregues pelo educador que tomaram por base o ensino por 

investigação e o protagonismo dos educandos. Enfim, o terceiro momento foi a socialização e a 

sistematização das propostas e habilidades abordadas ao longo da metodologia. Ao comentarem 

seus apontamentos no roteiro experimental e realizarem exercícios propostos nas aulas que 

seguiram, foi possível perceber que a turma, em geral, compreendeu profundamente o significado 

dos fenômenos físicos trabalhados, além de demonstrar interesse em conhecer mais, visto que se 

sentiram parte do processo da construção de suas aprendizagens. Conforme Moreira (2017), uma 

pedagogia libertadora deve resgatar o ser humano do senso comum, das interpretações ingênuas 

e do conformismo acrítico. 

 

Referências 

MOREIRA, M. A. The relevance of physics knowledge for citizenship and the incoherence of physics teaching. In: LEITE, L.; 

DOURADO, L.; AFONSO, A. S.; MORGADO, S. Contextualizing teaching to improve learning. New York: Nova Science 

Publishers, 2017. 

MOREIRA, M. A. Uma análise crítica do ensino de Física. Estudos Avançados. São Paulo. v. 32, n. 94, p. 73-80, 2018. 

PhET. Physics Education Technology (PhET): Interactive Simulations. Energia Na Pista de Skate: Versão 1.1.17. 

Universidade do Colorado. Disponível em:  https://phet.colorado.edu/pt_BR/. Acesso em: 06 set. 2019. 

TAVARES, R. Aprendizagem significativa e o ensino de ciências. Ciências & cognição, v. 13, n. 1, p. 94-100, 2008.
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ANÁLISE SOBRE UMA ATIVIDADE BASEADA NO JUST-IN-TIME TEACHING APLICADA EM 

UMA DISCIPLINA INICIAL DE MECÂNICA 

 Leonardo Alencastro Vanin Dutra de Souza [leonardo.vanin@ufrgs.br]  

Dioni Paulo Pastorio [dioni.pastorio@ufrgs.br] 

Instituto de Física – UFRGS. Campus do Vale, 91501-970, Porto Alegre, RS – Brasil. 

 

O Just-in-Time Teaching (JiTT) é uma metodologia ativa de ensino desenvolvida por Gregory M. 

Novak (1999) que visa a otimização do tempo de aula e o preparo e desenvolvimento pré-classe 

das chamadas tarefas de leitura (TL). As TL são atividades desenvolvidas antes da aula, as quais 

envolvem o estudo de algum material (como um artigo, vídeo, dentre outros) que será 

disponibilizado pelo professor e que o aluno então, deverá estudar; após essa etapa, uma série de 

questões devem ser respondidas e devolvidas ao professor para análise. Esta análise possibilitará 

o preparo da exposição do conteúdo a ser trabalhado, focado especificamente nas dificuldades dos 

estudantes (Araujo e Mazur, 2013). Baseados nisto, foram aplicadas uma série de atividades em 

uma disciplina inicial de mecânica, em um curso de física básica. Destacamos que, uma dessas 

atividades será brevemente analisada neste trabalho. A tarefa escolhida para análise utiliza o 

conceito de “Força” e esta escolha se deu por dois fatores preponderantes: i) pela importância do 

conceito dentro da dinâmica newtoniana; e ii) por ser uma das tarefas com maior número 

participações dentre as aplicadas no semestre. Para esta tarefa foi disponibilizado um vídeo 

mostrando movimento causado por uma força. No JiTT é sugerido a aplicação de três questões, 

sendo duas sobre o material disponibilizado e uma que faça o aluno apontar suas dificuldades na 

hora de estudo. Os resultados da atividade se mostraram promissores quando olhamos para o 

índice de participação e para as respostas das questões aplicadas. Estas respostas convergem 

para um pensamento comum sobre os conceitos de força e movimento, que permitiram o 

desenvolvimento do momento expositivo por parte do professor. Os principais comentários a 

respeito da tarefa foram com relação ao uso do vídeo que, de acordo com os estudantes, facilitou a 

visualização e a contextualização dos conceitos, além disso, houveram diversos comentários 

elogiando o tipo diferenciado de tarefa. Baseados nos resultados e nos comentários aqui 

apresentados, a aplicação de uma tarefa de leitura mostrou-se eficaz, portanto, espera-se que as 

tarefas seguintes e o método num todo mostrem resultados tão promissores quanto estes aqui 

expostos 

 Apoios: CAPES e FAPERGS.  

Palavras-chave: Tarefa de Leitura; Just-in-Time Teaching; Metodologia Ativa;  

 

Referências  

NOVAK, G. M.; PATTERSON, E. T.; GAVRIN, A. D.; CHRISTIAN, W. Just-in-Time Teaching: blending active learning with 

web technology. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1999.  

ARAÚJO, I. S., MAZUR, E. Instruções pelos colegas e ensino sob medida: uma proposta para o engajamento dos alunos no 

processo de ensino-aprendizagem de física. Cad. Bras. Ens. Fís. v. 30, n. 2: p. 362 – 384, ago 2013. 



VIII Encontro Estadual De Ensino De Física – RS 

 

 

11 
 

ATIVIDADE EXPERIMENTAL DE FÍSICA EM UMA FORMAÇÃO CONTINUADA COM 

PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS 

Aline Bünecker [aline.bunecker@universo.univates.br] 

Geovana Luiza Kliemann [geovanakliemann@universo.univates.br] 

Italo Gabriel Neide [italo.neide@univates.br] 

Maria Madalena Dullius [madalena@univates.br] 

Universidade do Vale do Taquari - Univates - Av. Avelino Talini, 171 - Universitário, 

Lajeado - RS - Brasil. 

  

A experimentação no ensino de ciências vem sendo debatida entre pesquisadores e geralmente 

apontada como um importante recurso no desenvolvimento de saberes conceituais, 

procedimentais e atitudinais (GALIAZZI et al., 2001). Para Prada, Freitas e Freitas (2010) é 

importante o professor se manter informado, pois o conhecimento está em constante 

desenvolvimento principalmente na área científica, assim, a formação continuada pode ser um 

caminho de atualização, que permite melhoria nos processos de ensinar e de aprender. 

Corroborando com os autores, Araújo e Silva (2009) enfatizam que uma formação continuada 

eficiente produzirá mudanças nas práticas desses professores, o que contribui com o 

desenvolvimento profissional dos mesmos. Desta forma, foi problematizada em 2018 uma 

formação continuada com professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental com foco em 

atividades experimentais investigativas na área das ciências exatas. A referida formação, que 

integra uma pesquisa de doutorado, pretendia explorar atividades experimentais de contexto físico 

e químico de forma investigativa. Os temas problematizados emergiam de dúvidas ou curiosidades 

dos professores cursistas, que foram incentivados a inserir esta metodologia em sala de aula. 

Neste trabalho, busca-se discutir as implicações de uma atividade explorada com os professores, 

sobre atração e repulsão dos materiais com propriedades magnéticas e entender o comportamento 

dos ímãs. Inicialmente, apresentou-se aos professores duas questões norteadoras: Que objetos ou 

materiais são atraídos por um ímã? Qual a aplicabilidade de imãs no contexto social? As referidas 

questões foram discutidas em pequenos grupos, o que possibilitou o levantamento de hipóteses e 

posterior socialização entre os grupos. Posteriormente, os professores, em seus grupos, 

preencheram uma tabela com suas previsões sobre quais materiais seriam atraídos ou não pelo 

ímã, em seguida, receberam os materiais concretos (diferentes ímãs e objetos) para manipularem, 

com intuito de testar suas hipóteses e reformular ou criar novas explicações para os fenômenos 

observados. A partir disso, pôde-se perceber que os professores consideravam que todos os tipos 

de metais seriam atraídos pelo imã, notou-se a surpresa dos mesmos ao perceberem que isto não 

ocorria, e que somente materiais que contêm ferro, níquel e cobalto eram atraídos. Esta atividade 

proporcionou aos professores uma aproximação aos conceitos de física, mais especificamente 

magnetismo, do qual percebeu-se que os professores possuíam pouco conhecimento sobre o 

assunto, mas apesar disso, eles se envolveram, mostraram-se interessados e curiosos e cogitaram 

a possibilidade de abordar essa atividade em sala de aula com alunos dos Anos Iniciais.  

 Apoios: CAPES.  

  

Referências  

GALIAZZI, M. C; ROCHA, J. M. B; SCHMITZ, L. C; SOUZA, M. L; GIESTA, S; GONÇALVE, F. P. Objetivos das Atividades 

Experimentais no Ensino Médio: A Pesquisa Coletiva como Modo de Formação de Professores de Ciências. Ciência & 

Educação, v.7, n.2, p.249-263, 2001.  PR 

ADA, E. A. FREITAS, T. C; FREITAS, C. A. Formação continuada de professores: alguns conceitos, interesses, 

necessidades e propostas. Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 10, n. 30, p. 367- 387 2010.  

 ARAÚJO, C. M; SILVA, E. M; Formação continuada de professores: tendências emergentes na década de 1990. Educação, 

Porto Alegre, v. 32, n. 3, p. 326-330, 2009 
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ATIVIDADES EXPERIMENTAIS COM EQUIPAMENTOS DE BAIXO-CUSTO 

Gabriel Vitorello Soares [gabivitor360@gmail.com] 

Paola Jardim Cauduro [paola.pjc@gmail.com]  

Inés Prieto Schmidt Sauerwein [ines.ufsm@gmail.com] 

Instituto Estadual Padre Caetano.  

Avenida Maurício Sirotski Sobrinho, 442, 97020-440, Santa Maria, RS – Brasil. 

Departamento de Física – UFSM 

Campus Sede, 97105-900, Santa Maria, RS – Brasil. 

 

A equipe do PIBID da subárea de Ensino de Física da UFSM é subdividida em grupos que atuam 

em três escolas públicas de educação básica de Santa Maria – RS. O grupo que opera no Instituto 

Estadual Padre Caetano desenvolve atividades utilizando diferentes recursos com estudantes dos 

três anos do ensino médio. Dentre os planejamentos, podem-se destacar atividades de 

investigação, motivação, resolução de problemas, atividades práticas e com hipermídias 

educacionais. Uma das atividades, foi desenvolvida com 20 (vinte) estudantes do segundo ano do 

Ensino Médio e consistiu em atividades práticas sobre as temáticas estudadas em Hidrostática. 

Para tanto, foram confeccionadas 4 (quatro) atividades demonstrativas com materiais de baixo-

custo, acompanhadas de questionamentos sobre os conteúdos de pressão atmosférica, pressão 

hidrostática e Princípio de Pascal. Para a realização da atividade, a sala foi organizada em 4 

(quatro) espaços onde ficaram os experimentos e, onde, em grupos os estudantes puderam 

observar, dialogar e questionar as demonstrações. A atividade sobre a pressão atmosférica 

consistia numa folha de papel e um graveto. O graveto era posicionado sobre a mesa com uma 

das extremidades para fora dela e a folha de jornal/revista era colocada centralizada em cima dele. 

A demonstração sobre a pressão hidrostática era composta por duas garrafas PET: uma com dois 

furos, um em cima do outro; e a outra com dois furos lado a lado. Sobre o Princípio de Pascal, foi 

confeccionado um elevador hidráulico de seringas e mangueira de equipossoro e, por fim, a 

transferência de líquidos entre dois recipientes foi feita utilizando um sifão, composto por dois 

copos e um pedaço de mangueira de jardim. Todos os estudantes tiveram a oportunidade de 

manipular os materiais, mesmo sendo atividades demonstrativas e responderam questionamentos 

durante e após as atividades. Foi possível observar, certo receio dos estudantes em manusear os 

objetos, entretanto, eles conseguiram assimilar a teoria com a prática realizada, inclusive 

estendendo o conhecimento e relacionando à outras situações envolvidas em seus cotidianos. 

Contudo, pode-se dizer que é possível organizar e implementar atividades experimentais com 

materiais que não apresentam um alto custo (AXT, MOREIRA, 1991). Essas atividades podem 

despertar o interesse dos estudantes por atividades experimentais com aquisição de dados ou, 

simplesmente demonstrativas (ARAÚJO, ABIB, 2003), mas que tem potencial de promover 

discussões e questionamentos e que, podem ser uma oportunidade de os acadêmicos de 

licenciatura em Física exercitarem a criatividade em seus planejamentos, auxiliando e facilitando o 

processo ensino e aprendizagem. 

Apoios: CNPq. 

Palavras-chave: atividades demonstrativas; equipamentos de baixo-custo, ensino de Física. 

 

Referências 

ARAÚJO, M. S. T de; ABIB, M. L. V. dos S. Atividades experimentais no ensino de Física: diferentes enfoques, diferentes 

finalidades. Revista Brasileira de Ensino de Física. V. 25, n. 2, 2003. 

AXT, R.; MOREIRA, M. A. M. O ensino experimental e a questão do equipamento de baixo custo. Revista de Ensino de 

Física. V.13, 1991.
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CIÊNCIA, CULTURA E ARTE NO PLANETÁRIO: CONVERSAS ASTRONÔMICAS 

Débora Polli Mendelski [debora.polli@ufrgs.br] 

Cássia Oliveira Hartmann [cassiaoh@gmail.com] 

Gabriela Gomes Rosa [gabriela.gomes@ufrgs.br] 

Daniela Borges Pavani [dpavani@if.ufrgs.br] 

Instituto de Física – Dpto de Astronomia – UFRGS – Caixa Postal, 15051. 

Campus do Vale, 91501-970, Porto Alegre, RS – Brasil. 

 

O Planetário da UFRGS Prof. José Baptista Pereira tem sua ação centrada no oferecimento de 

sessões na cúpula que versam sobre astronomia e ciências afins tanto no formato de educação 

formal (graduandos e graduandas da UFRGS e das IFEs) quanto no formato de educação não 

formal. Estas últimas são realizadas junto a estudantes, professores e professoras da Educação 

Básica e Superior e correspondem a parte de programação. Complementando as atividades de 

educação formal e não formal o Planetário da UFRGS desenvolve o Programa de Extensão 

“Ciência, Cultura e Arte no Planetário”. Dentro das diversas ações de extensão promovidas se 

encontra a oficina “Conversas Astronômicas”. Esta corresponde a um trabalho lúdico-pedagógico 

centrado no tópico Sistema Solar. Nesta oficina nosso sistema é apresentado em uma escala de 

tamanho onde é possível comparar diâmetros dos planetas de uma forma concreta. Na oficina 

desenvolvemos um diálogo no sentido de destacarmos as características mais marcantes de nossa 

estrela, dos planetas e de onde nos localizamos, a partir do planeta Terra, no Universo. A oficina 

teve início em 2018 com o intuito de atender, em especial, o público escolar que frequenta o 

Planetário, como complemento às atividades desenvolvidas na cúpula. Entretanto, devido a 

resposta positiva do público manifestada pelo interesse de participar da oficina independente da 

visita para sessões na cúpula, o Conversas Astronômicas foi apresentado em eventos do 

Planetário no qual um público de todas as idades participaram e interagiram. Assim, passamos a 

apresentar a oficina “Conversas Astronômicas” para todo o público que visita o Planetário. A oficina 

inicia com visita guiada no qual utilizamos a atividade “A Terra como um Grão de Pimenta” para 

trabalhar através de sementes a representação da escala em diâmetro dos planetas e de passos 

para demonstrar a distância de cada um ao Sol. Fomos adaptando e aprimorando o Conversas 

Astronômicas para uma dinâmica na qual os participantes, pudessem debater, perguntar, interagir 

e ver imagens. Desta escala de ordem do tamanho “medida” por sementes ampliamos a escala 

deixando de lado as distâncias e nos concentrando somente nos diâmetros. Imagens astronômicas 

também são utilizadas para promover a interação entre os participantes. Posteriormente 

adaptamos o Conversas para uma oficina no qual os professores podem reproduzir a atividade em 

sala de aula, mostramos como é possível ensinar astronomia de maneira simples e divertida para 

seus alunos. Fruto da oficina foram desenvolvidos a série inédita de “Postais Científicos e em 

Comunicação Alternativa”. Neles são apresentados o Sol e os 8 planetas do Sistema Solar com 

informações, tais como, composição química e número de satélites. Também faz parte do conjunto 

a atividade “A Terra como um Grão de Pimenta”. Além disso, no interior dos postais podemos 

encontrar o conteúdo escrito em Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) no qual utiliza de 

forma conjunta e coordenada um sistema de signos e símbolos com técnicas de uso e de 

estratégias para incentivar a comunicação e criar situações de interação, beneficiando pessoas 

que necessitam de um meio de comunicação temporário, facilitando o desenvolvimento da 

comunicação oral, conceitos e estruturas linguísticas e leitura-escrita, ou ainda podem ser um meio 

de comunicação permanente. 
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CONHECIMENTOS DE JOVENS E ADULTOS SOBRE ASTRONOMIA COTIDIANA 

Ariel Gonçalves Marcelino [arielgmarcelino@gmail.com] 

Colégio Mesquita. Av. do Forte, 77 - Cristo Redentor. Porto Alegre – RS. 91360-000 

Eliana Fernandes Borragini [efborragini@gmail.com] 

IFSC – Lages. Rua Heitor Vila Lobos, 222 - São Francisco. Lages – SC. 88506-400 

 

A Astronomia tem sido para a humanidade uma área de conhecimento de relevância e importância, 

pois interfere na forma de plantar, de se locomover e de despertar a curiosidade para o saber. 

Porém, até onde vai o conhecimento das pessoas comuns sobre este assunto? Este trabalho 

apresenta a análise de um questionário aplicado nas primeiras aulas de Física, das três etapas das 

turmas de EJA (Educação de Jovens e Adultos), para 27 alunos, de uma escola de Porto Alegre, 

que buscava investigar este nível de conhecimento. A EJA foi escolhida para esse estudo por 

espelhar o nível de ensino da maior parte da população brasileira, além de contemplar sua 

diversidade de idade, pois, segundo o IBGE (2017), atualmente 51% da população de 25 anos ou 

mais possui Ensino Fundamental completo, e apenas 15,3% concluíram o Ensino Superior. O 

questionário foi composto por treze questões, uma aberta e doze fechadas, consideradas básicas 

pela literatura pertinente. Após a análise das respostas, obteve-se interessantes concepções 

alternativas para explicar fenômenos naturais que convergem com as apresentadas por Iachel, 

Langui e Scalvi (2008). Foi possível também perceber resultados contraditórios e curiosos como: 

apesar de os alunos afirmarem que observam o céu com frequência, afirmam que a Lua não 

aparece no céu durante o dia; e a recorrente crença de que a Lua é uma estrela. Visando abordar 

estes equívocos de forma atraente e interessante, após a aplicação do questionário, foi realizada 

uma aula interativa sobre Astronomia, na qual foram apresentadas noções de dimensões, 

utilizando-se fotos reais e bastante diálogo, com a finalidade de desconstruir tais concepções 

alternativas. A partir desse levantamento, percebe-se que a amostragem da população investigada 

não se apropriou de conhecimentos básicos sobre o mundo em que vive. O fato sugere que o 

Ensino de Astronomia deveria ter maior inserção na Educação Básica, e que a divulgação 

científica precisa receber mais incentivos, possibilitando maior acesso à informação relevante e 

confiável. Sabe-se que diversos professores do ensino fundamental podem contribuir para a 

formação de concepções alternativas por não abordarem adequadamente tópicos sobre 

Astronomia, pois não possuem formação adequada (LANGHI; NARDI, 2010). Por este motivo, em 

especial, reforça-se que a classe de professores da Educação Básica, principalmente de ciências 

no Ensino Fundamental, tenha a oportunidade de participar de cursos de Educação Continuada 

sobre Ensino de Astronomia. 

 
Palavras-chave: Ensino de Astronomia; Educação de Jovens e Adultos; Ensino de Física. 
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DAS CONCEPÇÕES CIENTÍFICAS DOS ESTUDANTES AO ENFOQUE CTS: UMA PROPOSTA 

DE INSERÇÃO NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM UMA ESCOLA PÚBLICA 

DE PELOTAS-RS 

 

Carlos Henrique Pagel [carlos.pagel@hotmail.com] 

Maykon Gonçalves Müller [maykon.ifsul@gmail.com] 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-grandense – IFSUL 

Campus Pelotas Visconde da Graça, Pelotas, RS – Brasil. 

 

A década de 60 marca o início do questionamento acerca das dimensões sociais, humanísticas e 

culturais da ciência e da tecnologia, dando origem ao Movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS) (PALACIOS et al., 2003; SANTOS; MORTIMER, 2000). Dentro desse movimento, 

reconhece-se a necessidade de investimentos em uma perspectiva educacional que valorize a 

alfabetização científica e tecnológica dos cidadãos, que terão a responsabilidade social de tomar 

decisões de maneira crítica no seu contexto sociocultural (SANTOS, 2007). Os currículos CTS têm 

por objetivo “evidenciar como os contextos social, cultural e ambiental, nos quais se situam a 

ciência e a tecnologia, influenciam a condução e o conteúdo das mesmas [...] como ciência e 

tecnologia têm efeitos recíprocos e suas inter-relações variam de época para época e de lugar 

para lugar” (SANTOS; MORTIMER, 2002, p. 120-121). Passados mais de 50 anos de seu 

estabelecimento no campo de debate e pesquisa acadêmica, a inclusão de um enfoque CTS nos 

currículos escolares brasileiros ainda é incipiente. Um dos fatores que contribui para esse fato é a 

formação inicial dos professores de Ciências, haja vista que os cursos de licenciatura nessa área 

ainda têm secundarizado os conteúdos CTS em seus currículos formativos. Partindo desse 

contexto, o presente trabalho busca apresentar uma proposta de inserção do enfoque CTS em 

uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do município de Pelotas. Essa 

proposta surge de uma aproximação do campo de estágio supervisionado na promoção de práticas 

diferenciadas da cultura escolar em que os licenciados estão inseridos. Optou-se, teoricamente e 

metodologicamente, pelo enfoque CTS por sua disposição em promover avanços na cultura 

científica escolar que, como aponta Aikenhead (2009), proporciona aos estudantes uma 

compreensão de “Ciência como uma cultura estranha a evitar, pois esta é irrelevante para as suas 

identidades culturais, ou repugnante para as suas sensibilidades sociais” (Ibid., p. 53). Durante o 

período de observações do estágio supervisionado, identificamos um afastamento dos estudantes 

em relação às Ciências e, a partir da investigação de suas concepções acerca da Ciência, 

desenvolvemos uma sequência didática que visa destacar os aspectos humanísticos, culturais e 

sociais dos conteúdos de Física a serem trabalhados no período de regência. 

    Apoio: IFSul e FAPERGS 

 

Palavras-chave: CTS; Ensino de Ciências; Ensino de Física. 
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ENSINO DE CIÊNCIAS A PARTIR DAS HIPÓTESES DOS ALUNOS: MUDANÇA A PARTIR DO 

MENTORING 

Geovana Luiza Kliemann [geovanakliemann@universo.univates.br] 

Maria Madalena Dullius [madalena@univates.br] 

Italo Gabriel Neide [italo.neide@univates.br] 

Universidade do Vale do Taquari - Univates - Av. Avelino Talini, 171 - Universitário, Lajeado -  RS - 

Brasil. 

 

Este trabalho objetiva discutir mudanças na forma de problematizar o ensino ciências de uma 

professora dos Anos Iniciais participante de uma formação continuada, utilizando como principal 

estratégia, atividades experimentais investigativas. Nestas, é previsto a participação dos 

estudantes na elaboração de hipóteses, na manipulação dos materiais, em questionamentos e 

discussões. No contexto investigado, é dada ênfase à importância atribuída por essa professora às 

hipóteses dos alunos quando organizados em grupos. A referida formação segue a metodologia de 

intervenção mentoring, que prevê o apoio efetivo da pesquisadora à professora no contexto 

escolar, a partir de uma relação colaborativa, de parceria e cumplicidade entre ambas (VERGARA, 

2005). Nessa perspectiva, a pesquisadora auxilia no planejamento e desenvolvimento das aulas do 

5º ano do Ensino Fundamental, em uma escola pública municipal do RS. A ideia era a professora 

organizar os alunos em grupos e instigá-los, a partir de um problema norteador previamente 

planejado, a pensar e elaborar possíveis respostas, para então seguir com a problematização da 

aula. No início da formação, essa sistemática não fazia parte da rotina da professora, esta não 

parecia confiante à ideia, que é prevista no ensino investigativo. A mudança foi gradativa, 

inicialmente ela propunha o problema para ser discutido com toda turma, o que levava sempre os 

mesmos alunos a exporem suas ideias e estes geralmente se pronunciavam ao mesmo tempo, 

assim, havia a dificuldade de serem ouvidos e dos demais se manifestarem. A partir das primeiras 

tentativas de organizar os alunos em grupos, para então lançar o problema norteador, a professora 

foi percebendo que era uma boa estratégia, pois saia da centralidade da discussão, apenas 

circulava entre os grupos mediando e contra argumentando as hipóteses, o que os levava a 

repensar e por vezes reelaborar ou complementar suas respostas com maior autonomia. Para 

Azevedo, Abib e Testoni (2018, p. 324) o problema é “a essência que orienta a organização do 

ensino e da aprendizagem dos sujeitos em atividade investigativa de ensino [...] cuja solução 

levará os estudantes à apropriação de conhecimentos científicos”. Em síntese, as observações 

iniciais aos dados coletados apontam que a formação realizada no contexto de trabalho permitiu 

mudanças progressivas à professora, que passou a criar o gosto por ensinar ciências a partir de 

uma perspectiva mais ampla, direcionada também para o contexto físico e não apenas biológico, 

como ocorria anteriormente. Ademais, a professora vem se surpreendendo com a evolução das 

hipóteses dos alunos, com a organização e colaboração entre os grupos e argumentos para 

defenderem suas opiniões em busca de refutar ou complementar as dos demais grupos. Essa 

mudança de perspectiva e ação da professora, vinculada ao trabalho colaborativo de mentoria, é 

uma tarefa minuciosa e satisfatória tanto aos alunos que puderam ampliar seus conhecimentos 

sobre fenômenos naturais e os relacionar com sua maneira de ver o mundo, quanto a 

pesquisadora e professora que aprendem e se desenvolvem. 
Apoio: CAPES 

Palavras-chave: Ensino Investigativo; Anos Iniciais; Hipóteses. 
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ENSINO DE FÍSICA: ONDAS SONORAS COM VIOLÃO VIRTUAL 
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O auxílio da tecnologia, permite maior dinamismo por parte dos professores no seu planejamento, 

com estratégias elaboradas que possibilitam ao aluno dar maior significado ao conteúdo. Apesar 

dos recursos tecnológicos digitais serem largamente utilizados pelos diferentes setores da 

sociedade, dentro de sala de aula ainda é um desafio que necessita maior atenção, por ter 

potencial para favorecer a aprendizagem. Brandão, Araújo e Veit (2008), corroboram que estes 

recursos podem fornecer oportunidades ímpares na contextualização, visualização e 

apresentações das mais diversas situações físicas que possam dar sentido ao conceito que esteja 

sendo trabalhado pelo professor. Neste panorama, o grupo de pesquisa Tendência no Ensino, o 

qual integro como bolsista de iniciação tecnológica, tem como um de seus objetivos estudar as 

diferentes possibilidades do uso de atividades computacionais nos processos de ensino e de 

aprendizagem da Física. Assim, para contribuir com o grupo, foi desenvolvida, a primeira etapa de 

um software inédito,  utilizando a linguagem de programação JavaScript, voltado para o Ensino de 

Física, mais especificamente direcionado ao estudo de ondas a partir de instrumentos musicais de 

cordas, com intuito de auxiliar professores, tanto em nível Superior, quanto no Ensino Médio. A 

escolha do conteúdo, foi feita a partir de um levantamento sobre qual conteúdo de física sofria 

maior carência por parte de simuladores. Neste software há a imagem de um violão com uma única 

corda, além de sete botões que representam a escala harmônica de Dó. Quando estes são 

pressionados, a linha que representa a corda simula a onda de acordo com a nota que está sendo 

tocada. Na lateral direita da tela, fica a explicação de qual nota está sendo demonstrada e sua 

respectiva frequência. Recentemente, o referido grupo de pesquisa, organizou uma ação chamada 

Aprender Experimentando, em que as escolas da região estiveram na Instituição com alunos dos 

Anos Iniciais para interagir com atividades práticas de ciências exatas, que foram problematizadas 

por bolsistas e voluntários. Nesta ocasião, foi possível expor aos alunos a primeira parte do 

referido software construído em conjunto com um violão real, explicando o funcionamento de 

ondas sonoras deslocando-se em cordas. Muitos alunos ficavam surpresos com o que estava 

sendo-lhes explicado e em função dessa reação, houve a necessidade de mostrar um vídeo da 

plataforma YouTube, em que há uma câmera dentro de um violão que mostra as cordas sendo 

tocadas, formando ondas. A partir dessa ação,  pretende-se terminar a implementação deste 

software, criando um atalho que direcione o aluno a uma nova área que terá uma explicação 

visual. Sendo assim, em reuniões semanais com o grupo de pesquisa e em conversas com o 

orientador, estão sendo analisados os resultados para que seja possível desenvolver este software 

para possibilitar caminhos diferentes ao ensino de Ondas. 

Apoio: CNPq 

Palavras-chave: Tecnologias. Ensino. Física. Software. 
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ENSINO DE FÍSICA: UMA ABORDAGEM ATRAVÉS DE ATIVIDADES PRÁTICAS PARA O 4º 
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Este trabalho foi desenvolvido a partir da análise da aplicação de atividades práticas experimentais 

com alunos do 4º ano do Ensino Fundamental (EF) de uma escola da rede pública do município de 

Dom Pedrito - RS. As atividades foram desenvolvidas com auxílio de acadêmicas e professoras do 

curso de Ciências da Natureza Licenciatura da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA - 

Campus Dom Pedrito) vinculado ao projeto de Extensão “Ciências Naturais no Cotidiano: Ações no 

Ensino Básico”. Os alunos participantes realizaram duas atividades: “Telefone com Copos” e 

“Balão Foguete”. Na primeira atividade desenvolvida utilizaram-se copos descartáveis e barbante. 

Os alunos confeccionaram seu próprio “telefone com copos”, sob orientação das acadêmicas e 

docentes produzindo a comunicação em duplas. Na segunda atividade “Balão Foguete”, os 

materiais utilizados foram: balões, barbante, canudos plásticos e fita adesiva. A análise das 

atividades desenvolvidas durante o período de participação dos alunos, em torno de 4 horas, foi 

realizada a partir de desenhos esboçados pelos mesmos na tentativa de explicitar conteúdos 

relacionados à Física presente nas atividades propostas. Alguns autores discutem o uso de 

metodologias que possam contribuir para o aprendizado de Física buscando a interligação com o 

cotidiano. Dentre estes: Carvalho (2010); Araújo; Abib (2003); discutem a utilização de práticas 

experimentais tanto em sala de aula como em laboratórios. A utilização de práticas experimentais 

no Ensino de Física é uma metodologia utilizada por alguns professores, porque nelas os alunos 

podem interagir, observar e compreender os fenômenos naturais (CARVALHO, 2010). Neste 

sentido, o objetivo deste trabalho foi observar como atividades práticas podem contribuir para o 

Ensino de Ciências, especificamente o Ensino de Física. Para Moraes, (1998) promover a 

construção do conhecimento pela criança significa possibilitar o desenvolvimento de ações que 

estimulem a observação e descrição do que a cerca, com atividades que a permita investigar e 

tomar decisões. Como resultado da análise qualitativa, pode-se perceber que os alunos elencaram 

conceitos, mesmo sem conhecê-los, identificando que na primeira atividade o contexto estava 

relacionado a ondas sonoras, e que na segunda, havia uma relação com as leis de Newton, pois 

alguns destes já tinham conhecimento prévio sobre o tema. Assim, por meio desta proposta, 

observou-se que atividades práticas contemplam uma maneira distinta de abordar conceitos de 

Física no EF (anos iniciais), possibilitando ao aluno motivação, interação e aprendizagem. Ao 

mesmo tempo integrando teoria e prática no intuito de despertar o interesse do aluno, levando-o a 

construção do conhecimento. Além disso, os alunos realizaram as atividades propostas com 

empenho e entusiasmo, demonstrando curiosidade e interesse em aprender.  

Palavras-chave: atividades práticas; Ensino Fundamental; ação e reação; ondas sonoras. 
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As dificuldades de assimilação de conceitos e associação de conteúdos de Física no Ensino Médio 

vem sendo constantemente diagnosticadas e levam “diferentes grupos de estudiosos e 

pesquisadores a refletirem sobre suas causas e consequências” (ARAÚJO e ABIB, 2003, p. 176). 

Concomitante a isso, verifica-se também que muitos professores não abandonam a metodologia 

tradicional de aula, centrada na teoria, mantendo os alunos presos ao livro, quadro, caderno e 

exercícios de fixação, ou seja, ancorados em uma “aprendizagem mecânica, na qual novas 

informações são memorizadas de maneira arbitrária, literal, não significativa” (MOREIRA, 2010, p. 

87). Por outro lado, esses obstáculos presentes no caminho da compreensão dos alunos 

preocupam, inquietam e acabam por motivar outros professores a buscar por estratégias didático-

pedagógicas que relacionem o conceito físico a fenômenos por eles vivenciados, ou seja, que 

estabeleçam um vínculo da teoria com a prática para, de acordo com Hodson (1994 aput FORÇA, 

LABURÚ e SILVA, 2011) “motivar mediante a estimulação do interesse e da diversão. ” Diante dos 

aspectos apontados, com o intuito de proporcionar uma abordagem significativa no ensino, propõe-

se uma sequência didática de estudo da Mecânica do Corpo Rígido com base na experimentação 

e associada ao funcionamento de alguns brinquedos de um parque de diversão infantil. Pretende-

se, inicialmente, a partir de uma análise de situações simples do cotidiano como, por exemplo, o 

comportamento do joão bobo ou do origami de pássaro que se equilibra pelo bico, introduzir os 

conceitos de centro de gravidade, torque, momento linear e angular. Estes assuntos foram 

selecionados devido sua comum desvalorização em relação a outros conteúdos, seja por 

insegurança do professor no domínio do assunto ou, por vezes, sequer constar no conteúdo 

programático da Física, contrariando as orientações dos PCNs (BRASIL, MEC, 2000) que 

salientam a importância de aproximar o currículo a realidade do estudante. Para tornar as aulas 

atraentes, a contextualização será realizada por meio da interação com brinquedos como o gira-

gira e a gangorra encontrados na maioria dos parques. A pretensão é de que os alunos observem 

e, literalmente, sintam em ação os conceitos explorados e ainda sejam capazes de integrar ideias 

para confeccionar protótipos dos brinquedos com materiais acessíveis. Tendo-os em menor escala 

será possível realizar experimentos em sala de aula, fazer medições e obter resultados que 

conectam a prática ao teórico. Assim, almeja-se projetar um novo e diferente brinquedo a partir do 

estudo da associação de polias na sequência didática organizada. 

Palavras-chave: Mecânica do Corpo Rígido; atividades experimentais; ensino de Física. 
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Neste trabalho é proposta uma instrumentação para laboratórios de ensino (tanto a nível médio 

como a de graduação) que esteja mais próximo dos laboratórios de pesquisa e laboratórios 

industriais, i.e. que proporcione coleta de dados automatizada e permita o tratamento estatístico 

dos mesmos. Para isso é proposto uma instrumentação controlada via software com linguagem de 

alto nível, Python [1] e o controle à nível de dispositivo através da plataforma Arduino [2]. Como as 

linguagens Python e Arduino são bastaste acessíveis, populares e com uma comunidade muito 

grande de desenvolvedores na rede web, isso torna esta proposta de instrumentação bastante 

acessível. A proposta global é de criar módulos de tal forma que esta instrumentação possa se 

expandir ao longo do tempo. Inicialmente é proposto um módulo de aquisição de dados composto 

por um conversor analógico digital (ADC) produzido pela Analog Devices (AD7794) [3] que possui 

um estágio de pré-processamento de sinal com ganho ajustável via software e diversas entradas 

multiplexadas, isso permite a leitura (ou registro) de diversos sinais quase que simultaneamente. 

Para este módulo foi pré-defindo duas entradas de tensão de zero a +/-100 V, uma de zero a +/-

1,00 V, uma de zero a +/-1,00A e uma de medida de resistência. As entradas são somente de 

corrente contínua. Como o controle deste módulo é através da plataforma Arduino, este módulo 

possui 4 entradas e saídas digitais de uso gral (GPIO). O projeto já dispõe de um código em 

Python para controle e comunicação com o Arduino, que também já se comunica com o conversor 

ADC. O hardware de aquisição de dados está em fase de montagem e no evento serão 

apresentados os resultados de caracterização desta instrumentação, e provavelmente, já com uma 

aplicação prática. 

Apoios: CAPES / PIBID / Residência Pedagógica. 

Palavras-chave (Opcional): simulações computacionais; Equação de Schöredinger; ensino de Física. 
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Este trabalho trata de duas atividades de resolução de problemas, visando instigar os alunos sobre 

a unificação dos fenômenos elétricos e magnéticos. Elas foram realizadas em dois momentos 

distintos, mas relacionados. Foram aplicadas em uma escola particular da zona norte de Porto 

Alegre, em duas turmas de nono ano do ensino fundamental II, a um total de quarenta e sete 

alunos. Para a análise, foram selecionados os trabalhos de trinta e sete de alunos que realizaram 

as duas atividades. De acordo com Oliveira et all (2017) este tipo de atividade pode contribuir para 

a superação de dificuldades conceituais por parte dos estudantes. O foco atribuído às atividades 

foi a experimentação, com base na teoria, para solucionar os problemas e explicar os fenômenos 

observados. O primeiro momento ocorreu ao longo de dois períodos, posteriores à aula teórica 

sobre eletrodinâmica. Teve como objetivos investigar como os alunos se apropriaram do conteúdo 

ao montar um circuito, de modo que uma lâmpada LED acendesse, e ao explicar o fenômeno. Vale 

ressaltar que, na aula sobre eletrodinâmica, anterior à realização da atividade, foi apresentado o 

funcionamento de uma lâmpada incandescente comum, porém não o funcionamento de uma 

lâmpada tipo LED, que é composta por um diodo. O problema final dessa atividade foi elaborar 

explicações empíricas acerca desse componente, com base nos modelos trabalhados 

previamente. De modo geral, os alunos perceberam a característica do diodo, pois descreveram 

que a lâmpada acendia apenas quando colocada de um “lado” do circuito, diferentemente da 

lâmpada incandescente, que é indiferente à polaridade da fonte. O segundo momento, sobre 

magnetismo e eletromagnetismo, também ocorreu ao longo de dois períodos, posteriores a uma 

aula de magnetismo. O principal objetivo foi o de investigar se os alunos perceberiam uma relação 

entre a eletricidade e o magnetismo, a partir da experimentação. A primeira parte desta atividade, 

relacionada ao magnetismo, propunha que os alunos construíssem uma bússola e explicassem 

seu funcionamento, fundamentando as explicações nos modelos trabalhados. A segunda parte 

envolvia um problema experimental, baseado na história da ciência, que visou reproduzir o famoso 

experimento de Oersted, quando identificou a relação entre a eletrodinâmica e o magnetismo. 

Nesta parte os alunos receberam materiais para replicarem o fenômeno observado por ele e, no 

final, deveriam propor explicações sobre as interações observadas. Esse foi o ápice das 

atividades, pois, propositalmente, os alunos tiveram aulas teóricas apenas sobre eletricidade e 

magnetismo, separadamente. Alguns alunos atribuíram a interação observada à repulsão entre 

cargas, justificando que havia cargas positivas no circuito elétrico e na agulha magnetizada. Outros 

responderam: “o circuito exerce a mesma interação que um ímã”, constatando a interação 

eletromagnética empiricamente. Ao fim das atividades houve espaço para discussão, permitindo 

que os alunos compartilhassem suas ideias. A aula sobre eletromagnetismo foi ministrada 

posteriormente e, de acordo com os comentários dos alunos, pode-se inferir que houve um 

incremento no interesse pelas ciências, como resultado desta prática. Conclui-se que as atividades 

de resolução de problemas contribuíram para que os alunos se apropriassem satisfatoriamente do 

conteúdo, tanto teórica como experimentalmente, bem como os preparou previamente para a aula 

teórica sobre eletromagnetismo. 

Palavras-chave: Resolução de Problemas; Eletromagnetismo; Ensino de Física. 
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POTENCIAL COMUNIDADE DE PRÁTICA: UMA PESQUISA SOBRE O SENSO DE 
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O alto índice de evasão nos primeiros semestres dos cursos de Licenciatura em Física (LF) é algo 

identificado por estudos da literatura (LIMA JUNIOR, 2013; HEIDEMANN, 2018) e pela trajetória 

acadêmica do primeiro autor do presente trabalho. Uma análise em dados institucionais sobre a 

evasão da LF da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) mostra que, nos últimos cinco anos, 

204 estudantes foram classificados em situações de abandono, desligamento, transferências ou 

cancelamentos. Desses, identificamos que 118 não cursaram mais do que quatro semestres, um 

índice superior a 50 % de evasão nos primeiros semestres. Em relação aos licenciandos que 

permaneceram no curso, observamos diariamente no Laboratório de Instrumentação para o Ensino 

de Física (sala 1207) uma forte interação entre ingressantes e veteranos. Essas interações fizeram 

surgir a proposta de uma pesquisa sobre a possibilidade de o ambiente da sala 1207 se constituir 

em uma Comunidade de Prática (CoP) para fortalecer ações de combate à evasão da LF da 

Unipampa. Foi aplicado um questionário sobre o senso de pertencimento dos estudantes, isto é, se 

eles identificam a sala 1207 como um local com potencial de se tornar um ambiente capaz de 

auxiliar no combate à evasão. O questionário foi aplicado em 22 estudantes que são 

frequentadores diários da sala. Desses, 19 consideram que o ambiente tem o potencial desejado 

para ser uma comunidade que busca acolher os ingressantes ao curso. Além disso, 13 dos 

respondentes destacaram que a sala 1207 é um local procurado pelos estudantes da LF tanto para 

estudos extraclasse quanto para convívio entre os estudantes e professores. Esse resultado 

sugere ações que promovam maior integração entre professores e estudantes para auxiliar 

estudantes do primeiro semestre na superação de suas dificuldades de aprendizagem interagindo 

com membros mais experientes da CoP. A expectativa é de que os estudantes ingressantes 

tracem trajetórias que os tornem membros permanentes e que motivem seus novos colegas a 

ingressar na CoP para garantir a renovação de seus membros e fortalecer o senso de 

pertencimento dos estudantes à LF da Unipampa Campus Bagé. 

Palavras-chave: Comunidades de Prática; Senso de Pertencimento; Evasão. 
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Diversas são as dificuldades de aprendizagem enfrentadas por estudantes de Engenharia ao 

ingressarem no Ensino Superior, seja pela falta de base da Educação Básica ou por outros motivos 

pessoais, sociais ou mesmo cognitivos. Na tentativa de auxiliar estes estudantes a compreenderem 

melhor os conceitos da Física, os quais são essenciais para um curso de engenharia, se fez uso 

da metacognição aliada a atividades experimentais e a simulações computacionais como 

estratégia de aprendizagem em uma turma de estudantes da disciplina de Física I de uma 

Universidade do Sul do país. Este trabalho tem como objetivo apresentar os primeiros resultados 

desta experiência, que ainda está em fase de testes e aplicações. Para Rosa, (2014) 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. Entende-se que a metacognição pode ser um meio no qual o estudante possa 

reconhecer suas potencialidades, fazer escolhas de estratégias que lhe favoreçam a compreensão 

e se autoavaliar durante o processo de aprendizagem. Nesta perspectiva um grupo de 40 

estudantes, organizados em 14 grupos de no máximo 4 integrantes, participaram de uma atividade, 

orientados por um roteiro-guia no qual tinham que resolver uma situação problema envolvendo o 

tema queda livre. Cada grupo tinha a disposição uma esfera metálica, trena, cronômetro, balança e 

um Chromebook, com acesso à internet e a endereços de simulações computacionais semelhantes 

ao problema proposto. Também foi realizada uma demonstração com um tubo de vácuo com e 

sem a presença de ar e assistido a um vídeo de um experimento que acontece na maior câmara 

de vácuo no mundo1. No decorrer da atividade os estudantes foram respondendo a questões sobre 

o tema e também a questionamentos de caráter metacognitivo e ao final, de forma individual, cada 

estudante respondeu a um questionário de cunho metacognitivo. Pela análise realizada nas 

respostas dos estudantes dadas aos questionamentos, estes destacaram como fator positivo as 

simulações computacionais, sendo que seu uso, para a maioria, foi fundamental para o 

entendimento dos conceitos envolvidos na situação-problema. Para alguns, a demonstração com o 

tubo de vácuo foi o que fez mais sentido. Para outros, as discussões em grupo foram relevantes, 

pois ao trocar ideias e expô-las aos colegas tiveram que refletir e repensar sobre suas concepções 

em relação ao tema queda livre. Vale destacar que 12 dos 14 grupos acessaram aos links das 

simulações, enquanto que apenas 4 grupos realizaram a prática experimental utilizando a esfera 

metálica e 2 deles não utilizaram nenhum material, apenas assistiram à demonstração do tubo de 

vácuo, ao vídeo e realizaram discussões no grupo. Pode-se inferir que os estudantes utilizam 

diferentes estratégias para solucionar o problema, nas quais pode-se perceber indícios de 

metacognição pela forma como planejaram, monitoraram e se avaliaram durante a realização da 

atividade de resolução da situação problema.  

Palavras-chave: metacognição; simulações computacionais; atividades experimentais; ensino de Física. 
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PARTIR DE PERCUSSÕES EDUCACIONAIS DO MOVIMENTO CTS NO ENSINO DE FÍSICA 

Victória da Rosa Lopes Devantier [victoriarlopes@gmail.com] 

Alexander Monteiro Cunha [amcunha@ufrgs.br] 

Dioni Paulo Pastorio [dione.pastorio@ufrgs.br] 

Caetano Castro Rosso [caetano.roso@ufrgs.br] 

Instituto de Física – UFRGS – Caixa Postal, 15051. 

Campus do Vale, 91501-970, Porto Alegre, RS – Brasil. 

 

Este trabalho refere-se a um relato de regência e de intervenção pedagógica realizado  no primeiro e 

segundo trimestre de 2019 durante  o período de participação do Programa de Residência Pedagógica 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul , no subprojeto de Física da Capes executado na escola 

da rede pública de educação Instituto Estadual Dom Diogo de Souza localizado na Zona Norte de Porto 

Alegre-RS.A atividade foi desenvolvida com estudantes do primeiro ano do ensino médio na faixa de 15 

à 17 anos em maioria de classe média, sendo que a instituição de ensino situa-se nas proximidades de 

bairros nobres. Durante o período de regência foi desenvolvida uma unidade didática que vinculou o 

movimento CTS com um tema central que era comum aos estudantes, desta maneira foi propondo a 

utilização do rompimento da barragem de rejeitos na cidade de Brumadinho em Minas Gerais como 

temática educativa. Assim, ancorou-se nas concepções freianas para a inserção de fatos atuais no 

currículo do ensino de física, tanto pela importância que há na utilização de um tema que se aproximam 

da realidade do estudante como também por ser uma alternativa de possibilitar sua formação como 

agente atuante perante o cenário social. O desenvolvimento disciplinar utilizou tópicos de física e fatores 

sociais como objetos reflexivos de questionamento para a não neutralidade científica, o papel da 

sociedade perante o desenvolvimento C&T e associações científicas com questões legislativas. Ainda 

a partir da perspectiva de Paulo Freire, realizou-se um movimento de desacomodação dos estudantes 

perante a capacidade de estruturar opiniões próprias e críticas perante o problema proposto.  Devido ao 

fato da residência pedagógica estar vinculado ao subprojeto de Física e a intervenção pedagógica 

possuir como temática a barragem de Brumadinho, identificou-se a necessidade de uma unidade 

didática  baseada na formação da barragem e os motivos do seu rompimento , onde foi possível estudar 

os conceitos de densidade dos diferentes materiais , pressão em fluidos e os conceitos de força 

associadas a sua estrutura. Assim , organizou-se atividades estimulantes para os estudante , propondo 

aulas com debates simulados , dinâmicas em grupo , construção de redes de comunicação, criação de 

jogos a partir da temática da barragem de Brumadinho e a análise de reportagens divulgadas por  meios 

de comunicação sobre o rompimento da barragem de Brumadinho como ferramenta de investigação dos 

distintos pontos de vista dos aspectos CTS. A partir de uma análise sobre os resultados do relato da 

residência e da intervenção pedagógica, destaca-se a dificuldade dos estudantes em se adequar com a 

configuração pedagógica do ensino de física qualitativo e da associação entre os conceitos de ciência, 

tecnologia e sociedades, destacando que podem ser operadores atuantes no ensino. Apesar disso , 

considero que os estudantes responderam positivamente a proposta pedagógica , comprometendo-se 

com as atividades , participando dos debates defendendo suas posições e desenvolvendo o senso 

crítico , visto que todas as propostas consistiam em centralizar o aprendizado nas percepções 

transmitidas pelos estudantes , de modo a proporcionar  que estes fossem agentes principais durante 

todas as aulas.Com isso, foi possível que os estudantes pudessem adquirir uma concepção a respeito 

das prevenções ,consequências e  fatores que acarretaram o rompimento da barragem, sendo capazes 

de sintetizar essas apropriações em um parecer particular a respeito do desastre. 

Apoios: CAPES. 
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PERSPECTIVAS MANIFESTADAS PELOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E 
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Apresenta-se os resultados da pesquisa que foi desenvolvida no contexto do Programa de Pós-

graduação em Ensino de Ciências e Matemática, na modalidade de mestrado acadêmico, e teve o 

objetivo de evidenciar as perspectivas de inserção de tópicos de Nanociência e Nanotecnologia 

(N&N) destacadas por professores das áreas de matemática e ciências da natureza do Ensino 

Médio e Superior (TOMKELSKI, 2017). Diante da realidade atual de que a ciência busca por 

soluções para problemas científicos de naturezas diversas, principalmente os problemas da 

sociedade contemporânea, percebemos, que a Nanotecnologia tem sido considerada uma área 

promissora, uma vez que sua utilização na produção de novos dispositivos tecnológicos pode 

transformar a vida da sociedade contemporânea, revolucionando nossa forma de viver, de nos 

comunicar e de trabalhar (TOMA, 2009). E, portanto, o ensino de ciências coloca-se como uma 

possibilidade de contribuir para uma formação completa, abarcando, entre outros elementos, a 

alfabetização científica e o letramento científico (VESTENA; NICOLETTI, 2016). Mediante essas 

preocupações tornou-se relevante evidenciar as perspectivas de inserção dos tópicos de N&N nos 

programas curriculares e projetos educacionais, segundo a visão dos professores. Nesta pesquisa 

de natureza qualitativa, com base na análise de conteúdo (BARDIN, 1979), foram analisados 

documentos legais das áreas de N&N, nos quais esses tópicos são referenciados. Os resultados 

apontam três perspectivas de inserção dos tópicos de N&N nas práticas profissionais: (i) 

abordagem de base para desenvolver um conteúdo; (ii) integrada a um conteúdo curricular, e (iii) 

suplementar às atividades de sala de aula com ênfase em ciência e tecnologia. Dessa forma, 

ancorado no amparo legal para a inserção destes tópicos de N&N, bem como necessidades 

sociais, econômicas e ambientais emergentes, torna-se necessário a expansão de formação 

profissional compatível e, consequentemente, de mais investimentos na área de educação 

Apoios: CAPES. 
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O ensino de Astronomia, quando abordado na formação inicial de professores, costuma estar 

presente principalmente nas licenciaturas em Física e, conforme o Censo Escolar 2016, apenas 

41,4% dos professores de Física do Ensino Médio possuem formação na área. Por outro lado, 

diversos documentos oficiais vêm indicando a inserção de ensino de Astronomia na Educação 

Básica desde 1997, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), e, mais recentemente, a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  Este último documento propõe que tópicos como 

Sistema Solar,  Estações do Ano e movimento diurno do Sol sejam tratados em sala de aula 

diretamente ou de maneira interdisciplinar. Levando em conta esta realidade, o Planetário da 

UFRGS Prof. José Baptista Pereira, em parceria com o Observatório Astronômico do Instituto de 

Física da UFRGS e os Programas de Extensão do Departamento de Astronomia "Observatório 

Educativo Itinerante" e "Aventureiros do Universo: Universidade + Escola trilhando juntas novos 

caminhos", criou o projeto Planetário EAD: Sistema Solar na Sala de Aula. Este projeto visa 

desenvolver cursos a distância para a formação continuada de professores em Astronomia, tendo 

como objetivo instrumentalizar docentes que não são formados na área para tratar com estes 

assuntos em sala de aula. No ano corrente o curso finaliza a sua segunda edição, sendo 

constituído de três módulos independentes. Inicialmente pensado para licenciados em Física, o 

curso precisou ser adaptado para atender o público participante, sem formação na área das 

Ciências Exatas e da Terra.  O Módulo I aborda a história do Universo e da Astronomia, a 

importância e os aspectos básicos da nossa estrela, o Sol, e como utilizar o Software Stellarium. O 

Módulo II aborda os planetas e suas principais características, os corpos menores do Sistema 

Solar, a história térmica do Universo, a origem do elementos químicos e a composição química dos 

planetas e do Sol. Apesar de possuírem diferentes conteúdos programáticos, a estrutura didática 

dos módulos se repete: vídeo-aulas, materiais de apoio, tarefas semanais e atividade de 

finalização do curso. Esta última consiste na elaboração individual de um Plano de Aula ou 

Unidade Didática onde o cursista deverá planejar como abordar os conteúdos estudados ao longo 

do respectivo módulo em sua área de atuação. Esta atividade visa incentivar os professores e 

professoras a refletirem maneiras de trabalhar Astronomia em suas aulas. Tendo em conta a 

estrutura didática do curso e a análise do perfil dos cursistas, pretendemos discutir as atividades 

de conclusão do curso e as dificuldades enfrentadas pelos dos/as professores/as para promover a 

educação em astronomia através de suas práticas didáticas. 

Palavras-chave: Ensino de Astronomia; Educação à Distância; Formação de Professores. 
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O trabalho desenvolvido neste estudo analisa a possibilidade da tomada de consciência 

metacognitiva a partir de atividades associadas ao aprender ensinando. Para tanto, o estudo 

analisa atividades de aulas de apoio (monitoria) em que os alunos de graduação auxiliam 

estudantes desse mesmo nível de escolarização com dificuldades de aprendizagem nas disciplinas 

associadas ao campo da Física, buscando investigar a sua contribuição para uma reflexão de 

natureza metacognitiva daqueles que executam a atividade de ensinar seus colegas. O 

questionamento central do estudo está assim descrito: o ato de ensinar na forma de monitoria 

oportuniza ao seu executor uma reflexão metacognitiva?  Tal metodologia de ensino é denominada 

de “Learning by teaching” em que a ação de ensinar é constituída por três momentos, assim 

identificados: preparação, explicação e feedback. O primeiro está relacionado à elaboração da 

atividade de ensino; o segundo à atividade em si; e, o terceiro, ao retorno dado pelos alunos com 

relação às explicações obtidas daquele responsável pela atividade de ensino. Duran (2016, p. 2, 

tradução nossa) mostra que tais momentos representam “elementos que fazem parte do complexo 

processo de ensino” e podem ser identificados com as atividades de monitoria, ou aulas de apoio, 

estruturadas nas universidades. A partir desta identificação e considerando a possibilidade de que 

ao ensinar os alunos apoiadores/monitores estão aprendendo, avaliamos a pertinência da 

atividade em termos da tomada de consciência destes acadêmicos em relação as suas 

incompreensões e inconsistências do conhecimento. O estudo caracterizado como pesquisa 

qualitativa e do tipo “estudo de caso”, tomou como sujeitos de investigação oito estudantes da 

graduação em Física – L de uma universidade localizada no interior do Rio Grande do Sul e que 

atuam no projeto “Aluno Apoiador”. A coleta dos dados ocorreu por meio de entrevistas do tipo 

semiestruturada e os resultados apontaram que os estudantes apoiadores veem neste tipo de ação 

uma oportunidade de aprendizagem, particularmente, frente à possibilidade de revisitar conteúdos 

e com isso identificar lacunas de compreensão. Dentre os momentos explicitados por Duran, o do 

feedback, relacionado ao momento em que os alunos apoiados perguntam e discutem sobre o 

conhecimento, representa uma excelente oportunidade para o apoiador verificar sua compreensão 

ou, alternativamente, sua incompreensão e incerteza do conhecimento. Na fala dos entrevistados é 

mencionado que o desafio é identificar “qual é a lacuna ou inconsistência no entendimento” 

(PHILLIPS; WATKINS; HAMMER, 2017, p. 020107-2, tradução nossa), possibilitando, nesses 

casos, debater e formular boas perguntas a si próprio. A metacognição apresentada no estudo está 

diretamente relacionada com a identificação do conhecimento que os alunos apoiadores têm sobre 

o seu próprio conhecimento e quais os mecanismos que eles ativam como possibilidade de 

aprendizagem, como tem sido apontado nos estudos de Rosa (2014).  
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ENSINO DE FÍSICA 
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As atribuições propostas aos bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

– PIBID, Subprojeto Física, núcleo da UFFS/Cerro Largo consistem principalmente em vivenciar as 

atividades relacionadas à docência junto às escolas públicas dos munícipios da região. Nesse 

sentido, este trabalho consiste no relato de experiência vivenciado por um bolsista que auxiliou 

uma professora estagiária no desenvolvimento de uma atividade experimental durante o seu 

estágio curricular. Trata-se de uma atividade sobre Movimento Retilíneo Uniforme Variado em uma 

aula de Física para o 1º ano do Ensino Médio de uma escola pública cujo objetivo era averiguar 

que a aceleração é constante em MRUV. Inicialmente, os estudantes foram divididos em grupos, 

receberam um roteiro com instruções e espaços para preenchimento de dados e os materiais 

necessários para realizarem o experimento. Foram utilizados canos de PVC de cerca de um metro, 

cortados ao meio pela professora, bolinhas de ping pong ou carrinhos de hot whells e como 

marcadores de tempo foram utilizados os cronômetros dos aparelhos celulares dos estudantes. 

Eles montaram um plano inclinado com o auxílio de seus cadernos e livros para que o cano ficasse 

em diagonal como uma pista de corrida. Em seguida, verificaram as medidas do cano de pvc 

marcando as posições 0, 30, 60 e 90 centímetros para depois soltar o item na posição 0 e quando 

chegar na posição 30 cm marcar o tempo, depois repetir o método para demais posições. Fizeram 

oito marcações de tempo e depois calcular o tempo médio para cada posição. Concluídas as 

medidas, o próximo passo foi calcular a velocidade média para cada posição utilizando os valores 

de tempo médio e depois calcular a aceleração média, em cada posição, considerando a 

velocidade média e o tempo médio, recém-calculados. Por último, os estudantes fizeram três 

gráficos em função do tempo: um para a posição, outro para a velocidade e o terceiro para a 

aceleração. Durante os processos da atividade a professora e o bolsista auxiliaram os estudantes 

sempre que necessário discutindo o roteiro e orientando na elaboração dos gráficos. Há vários 

fatores que interferem no resultado em uma atividade experimental, neste caso podemos citar o 

movimento irregular da pista, alguns erros das medidas, o atrito com o cano e do ar, logo, mesmo 

em um ambiente controlado o erro é previsível. Tiveram grupos que se aproximaram muito de um 

mesmo valor para a aceleração nas três medidas, daí a importância do diálogo e da orientação no 

desenvolvimento da atividade para que fique claro para eles, que mesmo com uma variação de 

poucas casas decimais o resultado condiz com o esperado pela teoria. Concluímos que a 

realização da atividade contribuiu para a significação de conceitos, geralmente, estudados de 

modo tradicional como velocidade, tempo, espaço e aceleração, contribuindo para a aprendizagem 

de MRUV.  

Apoio: CAPES. 
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O comportamento do atrito entre objetos em contato costuma ser explorado no laboratório de 

ensino de Física. Uma montagem tradicional consiste em se ter um bloco apoiado sobre um trilho 

plano e tenta-se colocar o bloco em movimento: ora com o trilho posto na horizontal e aplicando 

uma força horizontal de intensidade crescente sobre o bloco, ora se inclinando o trilho em relação 

à horizontal. Em ambos os casos, há sobre o bloco a aplicação de uma força, paralela ao trilho, 

que, dependendo de sua intensidade, fará o bloco deslizar sobre o trilho. Nesse contexto mostra-

se que o atrito depende da natureza dos materiais em contato, que há os atritos estático e cinético, 

caracterizados, respectivamente, por seus coeficientes µe e µc, que µe > µc e que µc não depende 

da velocidade e da massa do bloco nem da área e tempo de contato entre bloco e trilho. Esse é o 

comportamento dito tradicional. No entanto, conforme Morrow, Grant e Jackson (1999) e Lawlor 

(2008), há relatos experimentais de comportamentos “não usuais” para o atrito obtidos com essa 

montagem. Esses resultados podem estar associados com o fato de que o bloco é recoberto por 

um feltro (ou borracha) que faz o contato com o trilho.  Ou seja, não temos o contato entre dois 

corpos que podem ser considerados rígidos, já que um deles está recoberto por feltro ou borracha. 

Essa é a Física que exploramos neste trabalho ao empregar a montagem descrita anteriormente: 

fazemos um levantamento do comportamento do atrito quando há o contato entre um corpo sólido, 

que pode ser considerado rígido (trilho), e um material fibroso e não rígido (o feltro/borracha 

cobrindo o bloco). Essa situação é propícia para evidenciar comportamentos “não usuais” para o 

atrito, como, por exemplo, o coeficiente de atrito cinético (µc) depender da velocidade (CROSS, 

2005). Esta riqueza de comportamentos é o foco da tribologia, a ciência que estuda o atrito. A 

análise tribológica não é trivial matematicamente porque equacionar todos os aspectos que 

influenciam o comportamento do atrito entre dois corpos é algo bastante complexo, já que a maior 

parte dessas contribuições se deve à própria natureza dos materiais em contato, variando para 

diferentes situações. Nessa análise é importante ter uma visão microscópica do atrito. Apesar das 

dificuldades inerentes, discutimos a possibilidade de fazer uma transposição didática desses 

aspectos com um modelo macroscópico de uma microbalança de cristal de quartzo - instrumento 

utilizado para desvendar o atrito na escala microscópica. 

Palavras-chave: atrito; tribologia; ensino de Física. 
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Este trabalho apresenta resultados preliminares da aplicação de uma atividade para determinação 

da velocidade do som em barras metálicas (propagação de ondas mecânicas em sólidos). A 

aplicação deu-se em 2 turmas de 3º ano do Ensino Médio de uma escola pública de Bagé, RS. O 

aparato experimental utilizado é uma adaptação da proposta de Speziali e Veas (1986). Utilizou-se 

a plataforma Arduino para a coleta de dados, diferentemente da proposta desses autores que 

utilizaram a descarga de um capacitor de um circuito RC. O sistema experimental foi montado com 

um computador e um conjunto de 4 barras de aço 1020 do tipo haste de aterramento de diferentes 

comprimentos. O guia do aluno foi planejado segundo o método hipotético-dedutivo adaptado da 

epistemologia de Mario Bunge (CUPANI; PIETROCOLA, 2002) dentro de uma abordagem didática 

investigativa em que o problema foi investigado a partir de uma predição teórica para sua solução 

e a proposta de solução ou hipótese foi testada com a realização da prática experimental. Divididos 

em três grupos em cada turma, cada grupo ficou encarregado de realizar medidas para a 

velocidade do som através de uma das barras disponibilizadas, sendo o comprimento das barras 

diferentes para cada grupo. A predição feita foi que a velocidade de propagação do som nas barras 

deveria ser a mesma, independendo de seu comprimento. Após a coleta de dados com a 

plataforma Arduino para o tempo de propagação do som em cada barra metálica, cada grupo 

obteve um valor médio para a velocidade do som utilizando 10 ensaios. A comparação dos 

resultados entre os grupos mostrou que os valores médios das velocidades eram próximos entre si, 

independente do tamanho das barras, confirmando a predição teórica. Destaca-se que o aparato 

construído é de baixo custo e seus componentes são de fácil aquisição no mercado nacional. 

Acredita-se que o uso deste aparato tem potencial de motivar e auxiliar os alunos na compreensão 

sobre propagação do som em meios metálicos, bem como desenvolver habilidades de coleta de 

dados por meio de aquisição automática, organização de dados em tabelas, representação dos 

dados em gráficos e a interpretação dos dados. Considerando que esse conteúdo é 

tradicionalmente trabalhado utilizando principalmente o livro didático como fonte de referência, 

acredita-se que esse conjunto de caraterísticas reúne condições pedagógicas de inovar na sala de 

aula, estimulando o desenvolvimento e autonomia do aluno, bem como seu espírito de 

investigação. 

Apoio: CAPES. 
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O presente trabalho faz parte de uma pesquisa de mestrado, na área de Ensino de Física, no 

âmbito do Programa de Pós Graduação em Educação Matemática e Ensino de Física da 

Universidade Federal de Santa Maria e tem como objetivo investigar de que forma a 

implementação de Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) favorece a 

aprendizagem significativa de conceitos de acústica. A UEPS é uma sequência didática, 

fundamentada pela Teoria da Aprendizagem Significativa, cujas atividades são organizadas em 

modo crescente de complexidade do conhecimento. Neste trabalho, em particular, é apresentada 

uma proposta de UEPS sobre o conteúdo de Ondas Sonoras, que tem como pretensão contribuir 

para a interação entre professor, alunos e material instrucional, além de contemplar diversificadas 

estratégias didáticas que visam potencializar a aprendizagem significativa. A UEPS foi construída 

seguindo os oito passos sugeridos por Moreira (2011), os quais são: i) Definir os conceitos 

específicos a serem abordados e os objetivos a serem alcançados; ii)  Criar/propor situações que 

levem o aluno a externalizar seu conhecimento prévio; iii) Propor situações-problema em nível 

introdutório que consideram o conhecimento prévio dos alunos; iv) Aprofundando o conhecimento 

(apresentação do conhecimento a ser ensinado/aprendido); v) Nova situação–problema (nível mais 

alto de complexidade); vi) Diferenciação progressiva; vii) Avaliação somativa individual; viii) 

Avaliação da UEPS. A UEPS proposta baseia-se nos princípios da Aprendizagem Significativa 

Crítica, propostos por Moreira (2000) e faz uso de recursos didáticos variados para abordar os 

conceitos de propagação e velocidade de propagação do som, altura, intensidade e timbre, assim 

como, os fenômenos da reflexão, difração, interferência e ressonância. As atividades que 

compõem a UEPS foram propostas para alunos do segundo ano do ensino médio de uma escola 

pública da cidade de Santa Maria/RS e serão implementadas no segundo semestre de 2019. 

Dessa forma, consideramos que a utilização de UEPS no planejamento de aulas pode desenvolver 

o interesse dos estudantes, pois instiga a curiosidade e abre espaço para o diálogo e a interação 

entre os mesmos, além de possibilitar que se torne um sujeito mais atuante na busca da 

construção do seu conhecimento. 

Apoio: CAPES. 

Palavras-chave: aprendizagem significativa; UEPS; ensino de Física; ondas sonoras. 
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Estudos na área de cognição têm apontado o relevante papel que o pensamento metacognitivo 

apresenta na aprendizagem, particularmente em Física. Todavia, levam ao questionamento sobre o 

modo como ocorre a ativação dessa forma de pensamento durante a aprendizagem. A partir dessa 

identificação, o estudo busca analisar a forma como o pensamento metacognitivo se revela presente em 

estudantes do ensino médio durante a realização de atividades vinculadas a componente curricular 

Física. Justificamos a importância dessa identificação como forma de mapear características associadas 

à presença, intensidade e espontaneidade da manifestação desse pensamento durante a 

aprendizagem. Para tanto, o presente estudo, associado a uma pesquisa qualitativa, recorre a diferentes 

instrumentos para coleta dos dados e toma como locus turmas de primeiro ano do ensino médio de uma 

escola pública de Passo Fundo, RS. O estudo desenvolveu-se em etapas, consistindo, inicialmente, na 

observação de turmas com o intuito de identificar características associadas ao processo de ensino-

aprendizagem nas aulas de Física. Estas observações foram registradas em diários de campo no 

segundo semestre de 2018. Na etapa seguinte, em 2019, procedemos a realização de um teste de 

sondagem a 57 estudantes de três turmas do primeiro ano, com intuito de verificar a compreensão e o 

sentimento dos estudantes em relação à Física. No decorrer do semestre, buscamos estabelecer 

relações entre o sentimento mencionados por eles e as possíveis manifestações metacognitivas. Neste 

último aspecto e considerando como terceira etapa do estudo, aplicamos um teste elaborado a parit do 

Metacognitive Awareness Inventory (MAI) – um questionário de inventario da consciência metacognitiva 

desenvolvido por Schraw e Dennison (1994) e que está pautado nas dimensões anunciadas por Flavell 

(1976) como integrantes dos processos metacognitivos: conhecimento do conhecimento e controle 

executivo e autorregulador”. Além dele o teste foi influenciado por outros questionários metacognitivos 

como o desenvolvido por Rosa e Pinho-Alves (2012) e Jaramillo e Osses (2012). O teste ficou 

integralizado por um conjunto de 25 itens que forma avaliados em uma escala Likert (nunca, poucas 

vezes, ás vezes, muitas vezes e sempre). Como resultado o teste apontou que na primeira 

componente– conhecimento do conhecimento, os estudantes revelaram percentuais de 9,6% para 

nunca, 21,4% para poucas vezes, 33,9% para ás vezes, 19,8% para muitas vezes e 15,4% para 

sempre; na segunda componente - controle executivo e autorregulador, os resultados, respectivamente, 

para as mesmas alternativas foram de 2,2%, 12,7%, 39%, 24,8% e 21,3%. Com a análise e discussão 

dos dados coletados frente ao teste de sondagem, ao teste metacognitivo aos rendimentos acadêmicos 

dos estudantes na componente curricular Física, concluímos que estudantes que logram de uma 

compreensão prévia significativa dos saberes e possuem maior sentimento positivo em relação à Física 

possuem uma propensão maior de manifestar o pensamento metacognitivo. Tais fatores, incluindo a 

evocação de pensamento metacognitivo, igualmente se revelou associado diretamente com o 

rendimento escolar dos estudantes.   

Apoios: FAPERGS e UPF.  
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Neste trabalho apresenta-se uma atividade de resolução de problemas, cujo objetivo foi o de 

investigar como os alunos se apropriam do conteúdo, a partir de uma atividade-problema de 

eletrostática. A metodologia de resolução de problemas foi utilizada, pois de acordo com o 

levantamento de Oliveira et all (2017), pode contribuir significativamente para a superação de 

dificuldades conceituais. A aplicação ocorreu após uma aula teórica sobre eletrostática, em uma 

escola particular da zona norte de Porto Alegre, a quarenta e nove alunos de duas turmas de nono 

ano do ensino fundamental II, porém foram considerados para análise os trinte e sete trabalhos 

mais completos. A duração foi de dois períodos, com dois momentos distintos, mas relacionados: 

O primeiro com foco na experimentação e o segundo na explicação teórica do fenômeno. Para a 

primeira parte da atividade foram disponibilizados vinte objetos, constituídos de dez materiais 

diferentes, em duas versões de tamanhos, por exemplo, o alumínio: material grande - latinha de 

refrigerante, material pequeno - pedacinhos de papel alumínio. O objetivo desta prática foi, com 

base em fatos relacionados à história da ciência, reproduzir o experimento atribuído a Tales de 

Mileto, quando observou a atração exercida por um pedaço de âmbar, após esfregá-lo em lã, sobre 

pequenas palhas. Com a finalidade de promover a troca de ideias e a argumentação, a atividade 

ocorreu em grupos. Para facilitar a análise foi apresentada uma tabela aos alunos, na qual 

deveriam apontar se houve ou não eletrização após o atrito. Observou-se algumas incongruências: 

a madeira não deveria se eletrizar, pois o dia estava úmido; a pedra não foi testada por receio de 

danificar os outros materiais; os corpos de mesmo material, como lã com lã, não deveriam se 

eletrizar ao serem esfregados um contra o outro; tampouco o alumínio, pois, assim como as mãos 

dos alunos, é bom condutor de eletricidade. Esperava-se que as linhas e colunas da tabela 

referentes a esses materiais contivessem um “não” massivo por parte dos alunos, no entanto, não 

foi o que ocorreu para todos os grupos. São propostas algumas explicações para estas 

observações, por exemplo a eletrização remanescente da lã: se ela foi esfregada a outro material, 

ficando eletrizada, ao ser esfregada contra outro pedaço de lã, permaneceria eletrizada. A 

propriedade de que objetos de mesmo material não se eletrizam por atrito não foi abordada na aula 

prévia sobre eletrostática. A maioria dos alunos deduziu essa característica empiricamente, 

durante a atividade. A segunda parte teve como objetivo a explicação, com base teórica, para o 

fenômeno de eletrização por atrito, a partir das observações. Constatou-se que boa parte dos 

alunos compreendeu o processo de eletrização por atrito, e o princípio de atração e repulsão das 

cargas elétricas. Porém outros apresentaram concepções alternativas, como “o atrito gera energia 

positiva” e ideias difusas persistentes sobre o tema. Ao final da atividade houve compartilhamento 

de ideias e opiniões sobre a eletrização por atrito, mediado pelo professor. Pode-se inferir que o 

trabalho promoveu o interesse dos alunos pelas ciências, principalmente por conta da 

experimentação e da possibilidade de discussão com os colegas, pois foi apreciado pelos alunos, 

que comentaram enfaticamente que a atividade foi proveitosa e “legal”. Por estes aspectos 

considera-se a importância de trabalhos baseados na metodologia de resolução de problemas para 

identificar concepções e dificuldades conceituais dos alunos, antes de concluir cada etapa do 

conteúdo, em tempo de promover sua superação.  

Palavras-chave: Resolução de Problemas; Eletrostática; Ensino de Física. 
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O uso de hipermídias educacionais é um recurso muito importante, principalmente em ambientes 

sem materiais disponíveis para a realização de atividades experimentais. A modelagem do 

fenômeno em software computacional permite seu uso como simulação, onde parâmetros podem 

ser alterados e reiniciados para melhor entendimento (FIOLHAIS, TRINDADE, 2003). Com a 

orientação pedagógica necessária, os objetivos de aprendizagem bem definidos e a situação-

problema estabelecida (BASTOS, SOUZA, 2006), a simulação pode contribuir para que o aluno dê 

significado à imagem vista e produza uma imagem mental em sua ausência (SOUZA FILHO, 

2010), transcendendo o que foi aprendido e englobando outras situações que envolvam o mesmo 

fenômeno. O grupo do PIBID-UFSM, subprojeto Ensino de Física é composto por 24 (vinte e 

quatro) graduandos, 1 (um) professor coordenador do programa e 3 (três) professores 

supervisores, sendo cada um responsável por uma escola da rede pública estadual. No Instituto 

Estadual Padre Caetano são planejadas, desenvolvidas e implementadas atividades utilizando 

recursos diferenciados com turmas dos três anos do Ensino Médio (EM). Para uma das atividades, 

realizada com 44 (quarenta e quatro) estudantes do 1º ano do EM, foi utilizada uma simulação 

computacional intitulada The Moving Man, disponível na plataforma Phet. A escolha pela utilização 

dessa hipermídia educacional se deu à falta de recursos materiais disponíveis para a visualização 

do fenômeno com velocidade constante. Para tanto, foi desenvolvido um material auxiliar com 10 

(dez) questões, que tinham por objetivo guiar a atividade e incentivá-los a entender e descrever o 

que foi observado na simulação. Vale ressaltar que, durante toda a atividade os estudantes tiveram 

apoio dos acadêmicos do PIBID, pois, alguns apresentaram dificuldades em alterar os parâmetros 

e observar a movimentação do personagem na tela do computador. Tendo em vista que o 

conteúdo presente na simulação já havia sido abordado pela professora em aulas anteriores, foi 

feita uma avaliação das respostas dos alunos aos questionamentos do material auxiliar, constatado 

que a atividade foi realizada de maneira: Excelente por 35% dos alunos, Satisfatória por 48%, 

Razoável por 14% e Insuficiente por 3%. Esse padrão avaliativo de comparação foi criado pelos 

estudantes do PIBID.  

 
Apoio: CNPq. 
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A inserção de conteúdos da área da física moderna está cada vez mais incontestável nas diretrizes 

do ensino para que seja realizado, necessita-se de novos instrumentos sobre as temáticas, que 

trazem uma contextualização com a atualidade, para que desta forma seja introduzido de forma 

atraente aos alunos, em razão disso focalizamos nosso estudo em ambientes virtuais. Pensando 

nisso, em nossa pesquisa realizamos a análise de simuladores computacionais, que são uma 

ferramenta que possa auxiliar no ensino de física e possa ser utilizada pelo professor no ensino de                 

Física Moderna na educação básica. Para fazer a pesquisa foram selecionados nos ambientes 

virtuais internacional de Objetos Educativos (BIOE), no PhET Interactive   Simulations e na Rede 

Interativa Virtual de Educação (RIVED), como o objetivo de analisar o material didático-pedagógico 

referente à Física Moderna e Contemporânea presente nesses ambientes virtuais e propor 

estratégias de sua utilização em sala de aula. E mais especificamente fazer a análise desses 

simuladores e identificar conteúdos digitais educacionais sobre Física Moderna e Contemporânea. 

Após ser feita essa análise dos conteúdos que tratam de Física Moderna e Contemporânea, será 

feita a confecção de um catálogo digital, que irá explicar de maneira simples como funciona os 

simuladores e como o professor pode utilizá-lo em sala de aula. Essa explicação facilitará para o 

professor o uso dos simuladores, já que muitas das vezes, esses simuladores não são utilizados, 

por não se saber ao certo como eles funcionam, o catálogo digital irá auxiliar o professor a usar da 

melhor forma esses                 simuladores. Foram analisados BIOE, PhET e o RIVED, dois desses 

ambientes virtuais, não foi possível acessar para analisar, que são o caso do BIOE e do RIVED, é 

possível entrar na página inicial, mas não é possível acessar os simuladores, tentamos entrar em 

contato pelo e-mail descrito na página inicial, mas ainda não recebemos resposta. Então foi 

possível somente analisar o PhET, onde foram encontrados muitos resultados na área da física, o 

PhET conta um acervo de 103                simuladores, posteriormente foram selecionados os que 

tratam de Física Moderna e Contemporânea. Desses 103 simuladores na área da Física foram 

selecionados um total de 27 simuladores que tratam de Física Moderna e Contemporânea. O 

próximo passo é analisar cada um dos 27 simuladores e montar o catálogo que está em estado de 

construção para posteriormente estar disponível na internet para professores e demais pessoas, 

conseguirem visualizar este catálogo digital, e assim            compreender como o simulador 

funciona e qual a sua aplicação dentro da Física Moderna e Contemporânea. Este catálogo digital 

irá auxiliar muitos professores que tenham vontade de usar novas ferramentas no ensino de física 

como simuladores virtuais, mas tem certo receio em utilizá-los por, muitas vezes, acharem seu 

manuseio complicado, os professores poderão levar para sala de aula os simuladores que podem 

ter um papel importante para a compreensão dos estudantes em  relação a Física Moderna e 

Contemporânea.   
Apoio: CAPES e FAPERGS.  

Palavras-chave: simulações computacionais; Física Moderna; ensino de Física.  
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O propósito deste trabalho é apresentar uma proposta didática, de utilização da série norte 

americana, produzida pela Netflix, Stranger Things como organizador prévio para abordar 

conteúdos de eletromagnetismo. Segundo Piassi e Pietrocola 2006, uma das alternativas para 

chamar atenção do aluno e instigar o mesmo a criar um vínculo com o conteúdo seria o uso da 

ficção científica como recurso didático. Normalmente a utilização de um filme ou série se dá no 

sentido de ilustrar algum conteúdo ou levantar questionamentos a respeito de determinados 

assuntos. Os autores ainda destacam os estudos de SOUTHWORTH, 1987; MARTIN-DIAZ, 1992; 

NAUMAN, 1994; FREUDENRICH, 2000; SHAW, 2000; BRAKE, 2003; DARK, 2005, onde se 

discutem as inúmeras possibilidades de utilização da ficção cientifica como recurso didático 

(PIASSI e PIETROCOLA, 2006, p. 1). Segundo Moreira, Sousa e Silveira 2013, organizadores 

prévios são materiais introduzidos antes do próprio material de aprendizagem e apresentados em 

um nível mais alto de abstração e generalidade. A principal função do organizador prévio é servir 

como uma ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que ele precisa saber, para que possa 

aprender com sucesso e de forma significativa (MOREIRA, SOUSA e SILVEIRA, 2013, p. 42). A 

ideia desta proposta é a utilização de cenas da primeira e terceira temporada da série. Na primeira 

temporada, aos 23:30 min do episódio 5 desenrola-se uma cena onde 4 personagens estão à 

procura de um laboratório secreto, e eles sabem que neste, pode haver um reator que gera um 

campo magnético que faz com que as bussolas próximas fiquem desorientadas. Esse evento leva 

os personagens da série ao questionamento de porque isso ocorre, e o personagem Dustin, 

explica o funcionamento da bussola e porque a agulha se encontra direcionada para o laboratório. 

Esta cena tem o potencial de atuar como organizador prévio, por possuir de forma intrínseca, os 

conceitos de campo magnético da terra, funcionamento de uma bússola e como o reator pode 

gerar um campo magnético, introduzindo assim conceitos de geradores eletromagnéticos. Por volta 

dos 9 min do episódio 3 da terceira temporada, a personagem Joyce Byers, chega desesperada à 

casa de seu amigo, Hopper, para lhe mostrar um estranho fenômeno, onde pequenos imãs de 

geladeira, perderam suas propriedades magnéticas. Isso fez com que eles caíssem dos lugares 

onde estavam anteriormente fixos, a dúvida levantada na série neste momento, foi de, “porque isso 

está acontecendo?”, isto leva a personagem a procurar o professor de ciências da escola de seu 

filho, para saber o que estava ocorrendo, e ele explica que um motivo para tal acontecimento, é a 

presença de um campo magnético muito intenso que pode estar sendo gerado por uma grande 

bobina. Esta cena possui o potencial de atuar como organizador prévio, para abordar de qual 

forma um campo magnético pode ser percebido e quais são os possíveis efeitos a serem sentidos. 

Nesse sentido, apresentamos neste texto uma proposta de utilização de duas cenas da série, 

destacamos que a ideia pode ser expandida para mais cenas e assuntos, assuntos estes que 

podem ser explorados em estudos futuros. 
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Com as tecnologias se renovando a cada instante, faz-se necessário que os métodos didáticos 

utilizados pelos professores também evoluam, propiciando aos alunos tornarem-se agentes ativos 

do processo de ensino-aprendizagem. Tarefa essa que justifica o diálogo sobre o 

realizar/pesquisar a partir do baixo índice de motivação e o elevado de evasão, principalmente nos 

primeiros semestres dos cursos de Licenciatura em Física  (OLIVEIRA; ARAUJO; VEIT, 2016; 

HEIDEMANN, 2018). Atualmente as alternativas adotadas têm sido a utilização de metodologias 

ativas, cujos focos são: (i) o aluno como protagonista; (ii) motivar e promover a autonomia discente; 

(iii) viabilizar uma aprendizagem que seja significativa, entre outros aspectos. Nesse contexto, 

implementamos ao longo do semestre letivo 2019/1, na componente curricular de Física Geral I da 

Licenciatura em Física (LF) da Unipampa, a metodologia ativa Team-Based Learning (TBL) 

conhecida como Aprendizagem Baseada em Equipes (OLIVEIRA; ARAUJO; VEIT, 2016). Com o 

intuito de investigar as potencialidades e limitações dessa metodologia, visando promover o 

aumento de crenças de autoeficácia, das percepções de currículo e do senso de pertencimento 

dos alunos de primeiro semestre de um curso de LF, assim buscando minimizar os índices de 

evasão da componente curricular. Dessa forma, ao longo das aulas, os alunos se prepararam tanto 

de forma individual, como em equipe, por meio de (i) estudos prévios (extraclasse), (ii) resolução 

de questões conceituais em sala de aula, (iii) resolução de problemas em equipes, objetivando 

melhorar a aprendizagem, favorecer a interação social dos alunos e desenvolver suas habilidades 

de trabalho colaborativo. Analisando os questionários e entrevistas, aplicados à um total de 11 

alunos, foi possível observar que durante o semestre emergiram desafios como: a montagem das 

equipes por parte dos professores; a não realização das tarefas de leitura e a adaptação do ensino 

médio para o ensino superior. Tais desafios foram superados por meio de estratégias de deixar 

livre para os alunos formarem suas equipes; retomar brevemente as tarefas de leitura, no início de 

cada aula, e realizar mais exercícios em sala de aula, solicitando que os alunos estudem o 

conteúdo para apresentarem para seus colegas e resolverem problemas no quadro. Também foi 

identificado que quando os alunos avaliam a metodologia destacam aspectos positivos, como (i) a 

importância das tarefas de leitura para se prepararem para as aulas e (ii) a socialização maior da 

turma, promovida pelas tarefas em equipes. Entretanto, ao se autoavaliarem, os alunos se 

contradizem destacando que preferem trabalhar de forma individual, ou que não conseguiram 

realizar as tarefas de leitura porque não têm o hábito da leitura e de estudar diariamente. Por fim, 

resultados preliminares apresentam indícios de que as crenças de autoeficácia, as percepções de 

currículo e o senso de pertencimento foram construtos que apresentaram um crescimento a partir 

das ações que colocaram os estudantes de forma ativa em aula contribuindo para a diminuição dos 

índices de evasão, pois dos 11 estudantes que participaram das atividades 10 permaneceram 

matriculados regularmente em componentes curriculares em 2019/2 (semestre seguinte as 

atividades implementadas). 
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.UMA INVESTIGAÇÃO PARA UMA PROPOSTA DE CONTEÚDOS DE FÍSICA PARA O ENSINO-

MÉDIO 
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Baseado em discussões sobre o que é o currículo de física, seu propósito dentro do meio escolar, 

assim como suas definições técnicas, por exemplo, nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 2000) ou pela própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), este trabalho propõe 

realizar uma pesquisa sobre quais assuntos, ou temas têm maior relevância de serem tratados no 

ensino médio, segundo olhar de professores-pesquisadores, de diferentes áreas, do nível superior. 

Para isso, organizou-se um levantamento, através de um questionário, o qual foi encaminhado a 

aproximadamente 4100 professores-pesquisadores de diferentes áreas de ensino e atuação bem 

como de distintas instituições de ensino superior do Brasil. Sabendo que a disciplina de física 

representa a área da ciência da natureza na qual o aluno além de desenvolver o raciocínio e 

pensamento lógico, aprende também as relações mais fundamentais que ocorrem na natureza, 

com base no que a sociedade científica desenvolveu até hoje. Dessa forma, sem desconsiderar a 

transposição didática que é feita para a sala de aula, propomos uma investigação sobre o que 

especialistas de diferentes áreas do conhecimento, de acordo com sua área de atuação, 

consideram relevante saber sobre física. Foi confeccionado um questionário do tipo aberto, com 

duas perguntas, na qual os pesquisadores precisam responder o que e/ou quais assuntos de física 

deveriam ser tratados no ensino médio em duas categorias: as que poderiam ser tratados 

detalhadamente (por exemplo, leis de Newton), e os que deveriam ser tratados em um caráter mais 

informativo, como ondas gravitacionais, pelo fato de os pré-requisitos serem muito complexos. 

Foram levantados pouco mais de quatro mil e-mails de diferentes IES federais e públicos do país, 

de seus diversos departamentos (física, química, biologia, medicina, matemática e engenharias). A 

partir deste questionário então se espera fazer a classificação desses temas e assuntos. 

Resultados preliminares mostram certo grau de apatia por parte do público consultado. Após o 

período predefinido para a coleta de dados, planejam-se além da análise dos temas e/ou tópicos 

propostos, uma análise quanto ao envolvimento da comunidade acadêmica em relação à 

proposição de temas e/ou tópicos relacionados à Física para compor um currículo de ciências para 

o ensino médio.   

Palavras-chave: Currículo de física; Ensino-médio; Ensino de Física. 
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O presente trabalho faz parte de uma pesquisa de mestrado, na área de Ensino de Física, no 

âmbito do Programa de Pós Graduação em Educação Matemática e Ensino de Física da 

Universidade Federal de Santa Maria e tem como objetivo investigar de que forma a 

implementação de Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) favorece a 

aprendizagem significativa de conceitos de acústica. A UEPS é uma sequência didática, 

fundamentada pela Teoria da Aprendizagem Significativa, cujas atividades são organizadas em 

modo crescente de complexidade do conhecimento. Neste trabalho, em particular, é apresentada 

uma proposta de UEPS sobre o conteúdo de Ondas Sonoras, que tem como pretensão contribuir 

para a interação entre professor, alunos e material instrucional, além de contemplar diversificadas 

estratégias didáticas que visam potencializar a aprendizagem significativa. A UEPS foi construída 

seguindo os oito passos sugeridos por Moreira (2011), os quais são: i) Definir os conceitos 

específicos a serem abordados e os objetivos a serem alcançados; ii)  Criar/propor situações que 

levem o aluno a externalizar seu conhecimento prévio; iii) Propor situações-problema em nível 

introdutório que consideram o conhecimento prévio dos alunos; iv) Aprofundando o conhecimento 

(apresentação do conhecimento a ser ensinado/aprendido); v) Nova situação–problema (nível mais 

alto de complexidade); vi) Diferenciação progressiva; vii) Avaliação somativa individual; viii) 

Avaliação da UEPS. A UEPS proposta baseia-se nos princípios da Aprendizagem Significativa 

Crítica, propostos por Moreira (2000) e faz uso de recursos didáticos variados para abordar os 

conceitos de propagação e velocidade de propagação do som, altura, intensidade e timbre, assim 

como, os fenômenos da reflexão, difração, interferência e ressonância. As atividades que 

compõem a UEPS foram propostas para alunos do segundo ano do ensino médio de uma escola 

pública da cidade de Santa Maria/RS e serão implementadas no segundo semestre de 2019. 

Dessa forma, consideramos que a utilização de UEPS no planejamento de aulas pode desenvolver 

o interesse dos estudantes, pois instiga a curiosidade e abre espaço para o diálogo e a interação 

entre os mesmos, além de possibilitar que se torne um sujeito mais atuante na busca da 

construção do seu conhecimento. 
Apoio: CAPES. 

 

Palavras-chave: aprendizagem significativa; UEPS; ensino de Física; ondas sonoras. 

 

Referências 

AUSUBEL, D. P. A aprendizagem significativa: a teoria de David Ausubel. São Paulo: Moraes, 1980. 

MOREIRA, M. A. Aprendizagem significativa crítica. Atas do III Encontro Internacional sobre Aprendizagem Significativa, 

Lisboa (Peniche), 2000.  

 MOREIRA, M. A. Unidades de Ensino Potencialmente Significativas- UEPS. Aprendizagem Significativa em Revista, v.1, 

n.2, p.43-63, 2011. Disponível em: https://www.if.ufrgs.br/~moreira/UEPSport.pdf/. Acesso em: maio/2019. 



 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÕES DE 

PÔSTERES 

RESUMOS EXTENDIDOS 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII Encontro Estadual De Ensino De Física – RS 

 

43 
 

A CIÊNCIA DE DONNA STRICKLAND E O PRÊMIO NOBEL: PROPOSTA DIDÁTICA PARA 
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Resumo 

Análises históricas sobre a produção científica revelam que a imagem construída culturalmente 

sobre a ciência diz respeito a uma atividade eminentemente masculina. Dessa forma, considera-se 

como relevante a necessidade de discussão sobre a pluralidade na ciência. Nesse sentido, este 

trabalho apresentará os conhecimentos físicos desenvolvidos pela cientista Donna Strickland, 

laureada no Prêmio Nobel de Física em 2018, objetivando discutir as possíveis implicações da 

abordagem de seus conhecimentos na educação básica. Para tanto, pretende-se sugerir uma 

proposta didática, constituída nos pressupostos da Unidade de Ensino Potencialmente 

Significativa, cujo objetivo é apresentar, com base nos conceitos da física dos lasers, os 

conhecimentos desenvolvidos por Donna Strickland, A partir dessas propostas, se acredita na 

possibilidade de discussão sobre aspectos relacionados ao reconhecimento de mulheres cientistas 

na educação básica. 

Palavras-chave: Física Moderna e Contemporânea. Mulher na Ciência. Aprendizagem 

Significativa. 

 

INTRODUÇÃO 

A análise da produção científica nos últimos 300 anos demonstra que a ciência é 

associada como uma atividade eminentemente masculina (CHASSOT, 2004). Como consequência, 

se identifica aspectos de discriminação e omissão quanto à participação feminina na produção 

científica (HAYASKI et al., 2007). Historicamente, muitos percalços se apresentaram na 

participação feminina nas ciências. Apesar do permitido ingresso das mulheres às universidades 

no final do Século XIX, muitas delas foram relegadas a trabalhos científicos de maneira 

subordinada, sem quaisquer rendimentos e em espaços improvisados (LIMA, 2015). 

Dessa forma, considerando que a ciência pode ser compreendida como uma atividade 

coletiva, cooperativa e multifacetária, construída tanto por homens quanto por mulheres 

(MOREIRA, MASSONI; OSTERMANN, 2007), é perceptível que um possível indicador que 

possibilita problematizar a participação da mulher na ciência seja as premiações como os Prêmios 

Nobel (ZAGUETTO; VENANCIO, 2014). Ainda que seja a láurea de maior prestígio na comunidade 

científica desde o início do Século XX (CORDEIRO, 2017), percebe-se a ausência de pluralidade 

no histórico da premiação (CHARYTON et al., 2011).  

Os números apresentados no site oficial da premiação apontam que, de 935 laureados, 

somente 52 mulheres foram premiadas. Ao analisar somente o Nobel de Física, em contraste com 

o número de 207 homens premiados, somente três mulheres foram laureadas. Sessenta anos 

 
3 Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
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após a láurea de Marie Curie, a segunda mulher a ser laureada é Maria Goeppert-Mayer (1906-

1972), pelo desenvolvimento de um modelo quântico para a estrutura nuclear (GOEPPERT-

MAYER, 1948). Em 2018, o Nobel de Física fora concedido em 2018 para a canadense Donna 

Strickland (1959-), que desenvolveu a técnica chamada chirped pulse amplification (STRICKLAND; 

MOUROU, 1985), relevante para os estudos da física dos lasers. 

Dessa maneira, esse contexto justifica a abordagem sobre a participação das mulheres na 

ciência na educação científica, considerando a evidência de um desconhecimento, por parte dos 

alunos e alunas, sobre figuras femininas que representem cientistas. Isso é um possível resultado 

de um ensino de ciências que apresenta os conhecimentos sem considerar seu processo de 

construção (HEERDT; BATISTA, 2016). Além disso, as pesquisas em educação em ciências 

revelam uma escassez de trabalhos que apresentem exemplos de mulheres cientistas para 

discussão no contexto da educação básica (LIMA, 2015). 

Nesse contexto, vislumbrando contribuir com a mudança dessa realidade, essa pesquisa 

possui o objetivo de responder o seguinte problema de pesquisa: É possível indicar ações no 

ensino de física que façam com que os meninos, e especialmente as meninas, construam uma 

visão científica com mais pluralidade para que se reconheçam como possíveis atuantes no meio 

científico? A pesquisa apresenta como hipótese que, o desenvolvimento de propostas didáticas 

que discutam exemplos de mulheres cientistas (CORDEIRO, 2017), como as cientistas premiadas 

no Nobel de Física, possibilita contribuir em práticas docentes que permitam aos alunos 

reconhecerem a ciência como uma atividade baseada na pluralidade. 

Sendo assim, essa pesquisa intenciona, inicialmente, apresentar os conhecimentos físicos 

desenvolvidos pela cientista Donna Strickland, que a levaram a ser laureada no Prêmio Nobel de 

Física no ano de 2018. Não somente isso, se objetiva apresentar possíveis implicações da 

abordagem desses conhecimentos na educação básica, por meio do desenvolvimento de uma 

proposta didática, baseada no aporte metodológico das Unidades de Ensino Potencialmente 

Significativa (UEPS). A partir dessas propostas, se acredita na possibilidade de contrapor a 

ausência de modelos de mulheres cientistas, oportunizando a meninas e meninos reconhecerem-

se no meio científico.  

 

DONNA STRICKLAND E O PRÊMIO NOBEL DE FÍSICA 

Donna Theo Strickland, nascida no dia 27 de maio de 1959 na cidade canadense de 

Guelph, é uma física especializada no estudo dos lasers. Em 1981, Donna Strickland graduou-se 

em engenharia da física pela Universidade MacMaster, no Canadá. Em 1999, na Universidade de 

Rochester, localizada em Nova Iorque, ela realizou seu doutorado em óptica, cujo objetivo era 

desenvolver uma técnica para aprimorar a potência de pulsos de lasers de alta intensidade, sem 

que estes destruíssem o meio amplificador (KUMAR, 2018). 

 

Figura 1 - Donna Strickland em 1985. 
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A pesquisa desenvolvida durante o doutorado de Donna Strickland concedeu uma possível 

resposta aos problemas envolvidos na produção de pulsos de lasers de alta intensidade, que se 

tornaram mais recorrentes entre os cientistas após o laser ser desenvolvido nos anos de 1960 por 

Theodore Harold Maiman (1927-2007). Em suma, o problema científico que se apresentava na 

época consistia em que intensidades muito altas dos pulsos de lasers poderiam danificar os cristais 

utilizados na amplificação dos pulsos de laser (CHO, 2018). 

No entanto, antes de compreender os aspectos da pesquisa de Donna Strickland, cabe 

apresentar brevemente a constituição do laser, produzido por meio do processo de emissão 

estimulada de radiação proposto por Albert Einstein. Esse princípio da Física descreve que os 

feixes de luz laser são constituídos por fótons, submetidos a uma fonte de energia, que sofrem o 

processo de emissão estimulada em um meio amplificador. Esses fótons, que constituem o feixe 

de luz laser, são emitidos em fase e em uma estreita faixa de frequência (BAGNATO, 2011).  

Diferentemente dos lasers contínuos, os quais são emitidos em uma determinada 

frequência, os lasers pulsados de alta intensidade, utilizados por Donna Strickland, são 

constituídos por um amplo intervalo de frequências de onda (KUMAR, 2018). Para a produção 

desses lasers pulsados, são utilizados, por exemplo, amplificadores com átomos de titânio 

presentes em cristais de safira, os quais emitem fótons cujas frequências se estendem desde o 

espectro visível até o infravermelho (ORZEL, 2018). Em resumo, um pulso curto de luz laser é 

constituído pela soma de ondas de diferentes frequências ligeiramente diferentes.  

A partir desses aspectos, Donna Strickland desenvolveu a técnica chirped pulse 

amplification, baseado no processo originalmente aplicado em radares de comunicação depois da 

Segunda Guerra Mundial (KUMAR, 2018). Basicamente, o processo pode ser compreendido por 

meio das seguintes etapas: por meio de redes de difração, os pulsos de lasers sofrem dispersão 

em seus componentes de frequência, provocando a redução da sua potência luminosa (CHO, 

2018). Após isso, os componentes do pulso sofrem uma amplificação em sua intensidade, sem 

sobrecarregar ou danificar o meio amplificador. Na sequência, um arranjo de redes de difração 

recombina e comprime os pulsos de lasers, que agora são mais intensos em comparação aos 

pulsos originais (STRICKLAND; MOUROU, 1985). O processo desenvolvido pela cientista não 

amplifica diretamente um único pulso curto de luz laser, mas sim, submete o pulso de laser a um 

processo de dispersão, para que suas componentes de frequência sejam amplificadas com 

segurança. 

 

 

Figura 2 - Esquema da técnica CPA. 
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METODOLOGIA   

 A proposta4 didática baseada no aporte metodológico descrito pelas Unidades de Ensino 

Potencialmente Significativas (UEPS) objetiva discutir conceitos sobre a física dos lasers e suas 

implicações na pesquisa de Donna Strickland, inserindo discussões sobre a participação das 

mulheres na ciência. A proposta fora construída a partir das seguintes etapas: (i) levantamento de 

artigos relativos às contribuições de Donna Strickland em periódicos científicos; (ii) apropriação dos 

conceitos de física dos lasers para compreensão dos conhecimentos desenvolvidos pela cientista; 

(iii) planejamento e construção da unidade didática e dos materiais instrucionais potencialmente 

significativos; (iv) disponibilização dos materiais potencialmente significativos em uma página na 

rede mundial de computadores.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

É perceptível que a educação cientifica necessita construir propostas as quais apresentem 

modelos de mulheres cientistas (AGRELLO; GARG, 2009), considerando que esses exemplos 

dificilmente chegam ao ambiente de sala de aula (CORDEIRO, 2017). Nesse sentido, essa 

pesquisa apresenta uma proposta didática, por meio do exemplo da cientista Donna Strickland, 

que considera possivelmente superar esse contexto de desconhecimento de mulheres cientistas. 

Essa proposta poderá auxiliar os professores no desenvolvimento de práticas docentes que 

abordem a ciência de forma contextualizada, fazendo com que os alunos sejam capazes de 

assimilar o desenvolvimento científico a partir de seu caráter social, valorizando a participação de 

homens e mulheres nos meios acadêmicos e científicos (LIMA, 2015).  
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Resumo 

 

Neste trabalho, apresentamos o desenvolvimento de uma atividade em uma turma de 2º ano do 

Ensino Médio de uma escola da cidade de Santo Antônio da Patrulha. Esta atividade teve como 

tema principal energia potencial gravitacional e as metodologias utilizadas foram Contextualização 

e Experimentação. A atividade surgiu como trabalho de uma disciplina do curso de Licenciatura em 

Ciências Exatas da Universidade Federal do Rio Grande – campus Santo Antônio da Patrulha.  

 

Palavras-chave: contextualização; experimentação; ensino de Física. 

 

INTRODUÇÃO  

 O presente trabalho tem por objetivo apresentar o desenvolvimento de uma atividade sobre 

energia potencial gravitacional (EPG) em uma turma do segundo ano do Ensino Médio. A proposta 

desta atividade surgiu a partir de uma disciplina do curso de Licenciatura em Ciências Exatas da 

Universidade Federal do Rio Grande. A atividade foi aplicada no dia 17 de maio de 2019, em um 

segundo ano noturno do Ensino Médio na Escola Estadual de Ensino Médio Patrulhense, 

localizada no município de Santo Antônio da Patrulha. A turma possuía aproximadamente 20 

alunos com idades próximas aos 18 anos e a atividade foi aplicada em um período de 50 minutos 

de Física. 

 Existem muitas causas que explicam as dificuldades na aprendizagem em Física, como a 

falta de valorização do professor, as precárias condições de trabalhos destes profissionais, o 

distanciamento entre o que é aprendido na escola e a realidade do aluno e a falta de 

contextualização dos saberes. Alguns destes fatores estão além do alcance do professor, porém 

outros podem ser resolvidos usando diferentes abordagens em sala de aula (BONADIMAN; 

NONENMACHER, 2007, p. 196 e 197). 

 Assim sendo, a abordagem escolhida para a atividade foi experimentação alinhada com 

contextualização. Segundo Araújo e Abib (2003, p. 184), “são amplas as possibilidades de 

utilização de atividades experimentais que visam à verificação de leis físicas”, de forma que se fez 

útil o uso de um experimento para que os estudantes visualizassem o fenômeno físico. Sobre a 

contextualização, de acordo com Vizotto et al (2018, p. 227), existe maior chance de o estudante 

entender os fenômenos físicos quando são observados no cotidiano, e mais ainda quando estão 

ligados à sua realidade. Usando como exemplo de contextualização as usinas hidrelétricas, foi 

possível estabelecer uma conexão entre o conteúdo EPG e o cotidiano do aluno. 

 

METODOLOGIA  

 As aulas da turma na qual a atividade foi desenvolvida aconteciam em horário noturno, 

assim sendo, os alunos geralmente trabalhavam durante o dia e chegavam em aula cansados, por 
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isso cogitou-se em fazer uma atividade mais conceitual e com menos características matemáticas. 

O foco principal da atividade foi desenvolver o conceito de EPG, porém energia cinética (EC) e 

energia mecânica (EM) também foram abordadas. A ideia base do experimento utilizado na 

atividade foi inspirada em um plano de aula do portal do professor (DOESCHER, 2010). Desta 

forma, a atividade foi pensada em três momentos distintos: Contextualização; Experimentação; e 

Demonstração. 

 

Quadro 1 – Momentos da atividade. 

1º momento 

 

Contextualização 

✔ A importância da energia potencial gravitacional para a produção de 

energia elétrica; 

✔ Aplicações de seu estudo: usinas hidrelétricas.  

2º momento 

 

Experimentação 

✔ O experimento consiste em deixar cair duas bolinhas de massa de 

modelar, de alturas diferentes, em cima de uma mesa;  

✔ Verificar qual bolinha possuía maior EPG, relacionando a altura com 

a deformação dela na mesa; 

✔ Calcular a EPG das bolinhas, uma vez que a massa foi dada, a 

constante gravitacional g é conhecida e a altura também; 

✔ Corroboração da dependência com a altura da EPG. 

3º momento 

 

Demonstração 

✔ Mostrar a conservação da energia mecânica; 

✔ Encontrar a velocidade final da bolinha ao final do movimento usando 

conservação da EM. 

 

 Na Figura 01, podemos ver um esquema de como é o experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Esquema do experimento. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Em um primeiro momento foi entregue aos estudantes duas imagens sobre usinas 

hidrelétricas. Em seguida, foi explicado aos estudantes que a queda d’água transforma EPG em 

EC e que por sua vez é convertida em energia elétrica de acordo com uma das leis do 

eletromagnetismo. Nesta etapa, alguns alunos pareceram interessados, enquanto outros nem 

tanto. Parece-nos que atrair a atenção, ou o interesse de certos estudantes é uma tarefa 

extremamente complexa. 

 Depois desta explanação, a turma foi dividida em grupos. Em seguida, foi entregue uma 

porção de massa de modelar de 40 gramas e duas réguas para cada grupo. Eles dividiram a 

porção em duas partes e fizeram duas bolinhas, para em seguida realizarem o experimento 

proposto. Na figura 02 apresentamos alguns alunos realizando o experimento e outros discutindo 

os resultados. 

 Durante o experimento, algumas perguntas foram feitas aos alunos. Em um destes 

questionamentos, um dos alunos falou que a bolinha com maior energia potencial era a que estava 

mais amassada. Outra aluna conseguiu relacionar a altura com a deformação das bolinhas, e de 

um modo geral, os alunos compreenderam que a deformação da bolinha estava relacionada com a 

energia que a bolinha tinha quando se chocava com a mesa. 

 Quando todos haviam terminado as medidas das alturas, foi pedido a eles que 

calculassem a EPG da bolinha. A massa da porção da massinha de modelar foi dada, a constante 

gravitacional era conhecida e usando os valores das alturas, eles calcularam a EPG. Os 

estudantes tiveram certa dificuldade em relação às ordens de grandeza. Primeiro, eles 

simplesmente calcularam usando os valores em gramas e centímetros porque eram as unidades 

dos dados colhidos. Porém, entre uma passada e outra nas classes dos alunos, foi solicitado que 

verificassem as unidades e corrigissem os possíveis erros em relação a isso. Ao final, todos 

obtiveram os valores corretos. 

 No último momento, a relação entre EPG e EC usando a conservação da EM foi feita. 

Nesta demonstração, foi mostrado aos alunos que a EPG inicial era igual à EC final, de maneira 

que poderíamos obter a velocidade final da bolinha imediatamente antes de tocar a mesa. Durante 

a demonstração, os estudantes pareceram compreender as passagens matemáticas e os 

conceitos que estavam envolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autor. 

Figura 2 – Alunos realizando o experimento e discutindo os resultados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

   Pelo fato da turma em que a atividade foi aplicada ser noturna, buscaram-se algumas 

metodologias que pudessem aumentar o interesse dos estudantes pela Física. Desta forma, 

experimentação e contextualização foram utilizadas na atividade. A aplicação da atividade ocorreu 

de forma planejada e sem imprevistos. Através da observação dos alunos durante a realização da 

atividade, percebeu-se que a maioria dos alunos estava interessada, devido a mesma ser algo 

diferente do que eles estão acostumados. Acreditamos que esta atividade contribuiu de forma 

significativa para os estudantes, uma vez que eles visualizaram as diferentes deformações nas 

bolinhas quando deixadas cair de diferentes alturas. 
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Resumo 

 

A ausência de Física Moderna e Contemporânea e abordagens histórico-filosóficas de ciência no 

Ensino Médio, e a falha dessas componentes na graduação tem gerado longas discussões e estão 

sendo apontadas como um dos grandes problemas no Ensino de Física contemporâneo. Este 

trabalho traz a abordagem dessas componentes através da produção de materiais e atividades de 

divulgação científica em espaços de educação não formais, que podem ser incorporados aos 

locais de educação formal, por meio de um episódio histórico que marcou a corroboração da 

Teoria da Relatividade Geral de Einstein. 

Palavras-chave: Relatividade Geral; Divulgação Científica; Ensino de Física. 

 

INTRODUÇÃO 

 Por mais intrínseca que esteja no cotidiano da sociedade, a Física Moderna e 

Contemporânea (FMC) não tem tido espaço nas aulas de Física da educação básica. Segue-se 

com uma aprendizagem mecânica de conteúdos descontextualizados das experiências do aluno. 

Uma das componentes geradoras dessa desatualização no currículo de Física no Ensino Médio, 

são os próprios cursos de licenciatura, que o pouco que trazem de FMC, tratam-na de forma 

mecânica, sem pensar na transposição didática. Consequentemente, formam-se professores 

despreparados para tratar de FMC na educação básica (MOREIRA, 2013). 

 Além de uma necessária atualização, o Ensino de Física, seja na educação básica ou na 

graduação, necessita de mais educação científica e menos treinamento científico. O treinamento 

científico, como foi destacado em Damasio e Peduzzi (2016), está focado em um fazer ciência a 

partir de equipamentos laboratoriais e teorias científicas, já a educação científica está muito mais 

voltada para a significação da ciência, dando espaço para abordagens históricas, filosóficas e 

epistemológicas. Estas abordagens abrem caminho para a apresentação da ciência como um 

empreendimento humano, portanto falível e inacabado. 

 Além disso, o uso didático do contexto histórico-filosófico da ciência dinamiza a aula, 

podendo apresentar a evolução do pensamento científico, auxiliando muito na compreensão das 

teorias; desfazer a visão estabelecida de perfeição do método científico, e; caracterizar uma visão 

não neutra da ciência, mostrando as relações dialéticas entre ciência e sociedade e ciência e 

cultura (DAMASIO e PEDUZZI, 2016). Visando a importância da inserção do par História e 

Filosofia da Ciência e FMC no currículo de Física, surge a proposta de utilizar uma para abordar a 

outra. 

 Um elemento que pode ser importante na educação científica é a divulgação científica. 

Esta, é um meio de democratização do conhecimento, pode ser usada como forma de 

descentralização dos livros didáticos, promove reflexões acerca de ciência e auxilia na 
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alfabetização científica (VALÉRIO e BAZZO, 2005). Para que a divulgação científica alcance o 

maior número de pessoas possível e cumpra com as características citadas, os materiais 

produzidos devem possuir uma linguagem acessível, sem muitos jargões científicos, evitando 

sempre que possível equações matemáticas, e abordar conteúdos que chamem a atenção do 

público, mas que conservem seu caráter científico (VIEIRA, 2006). 

 Este trabalho busca apresentar a produção de material de divulgação científica e sua 

difusão por diferentes meios de contato com o público. Utilizando-se do centenário do Elipse Solar 

de Sobral, peça chave para a corroboração da Teoria Geral da Relatividade de Einstein, foram 

realizadas três atividades de divulgação científica em espaços não formais: um vídeo para o 

YouTube, participação em um programa na rádio e um evento aberto ao público. 

 

REVISÃO TEÓRICA 

 Como indica Moreira (2013) o Ensino de Física tem sido pautado em cima de uma 

educação mecânica, centrado no docente e com uma dependência muito forte dos livros didáticos. 

O currículo de Física também apresenta problemas no que diz respeito a atualizações, os 

conteúdos ensinados já não condizem mais com o cotidiano do aluno. Esta visão 

descontextualizada da ciência muitas vezes cria o mito de que as pesquisas e o conhecimento 

científico são entidades isoladas, distante dos erros humanos e sem influência da sociedade. 

Porém vivemos em uma sociedade de mudanças rápidas, nada mais é contante, logo a escola e 

os docentes devem preparar o aluno para viverem nessa era tão dependente da tecnologia e cheia 

de incertezas (DAMASIO e PEDUZZI, 2018). 

 É exatamente neste contexto que a educação científica, salientada em Damasio e Peduzzi 

(2016), se faz muito importante, pensar ciência além das teorias e leis e além dos ultrapassados 

livros didáticos. Uma boa alternativa para que haja uma ressignificação da ciência presente nas 

experiências do aluno, é a inclusão de tópicos de FMC nas aulas da educação básica, pela razão 

de que este conteúdo é a atual discussão da comunidade científica, está presente em grande parte 

das tecnologias e é o assunto científico mais abordado pela mídia. Porém, como salientado em 

Ostermann e Moreira (2001) e em Monteiro, Nardi e Filho (2009), os docentes saem da graduação 

despreparados para abordar esses assuntos em sala de aula, visto que se tiveram abordagens de 

FMC, não visavam a transposição didática.  

 Outra ausência muito debatida nos currículos, são as abordagens históricas e filosóficas de 

ciência. Tais abordagens permitem ao aluno entender como se desenvolveram as teorias e o 

pensamento científico ao longo das épocas. Assim como é possível perceber como a ciência 

recebe influências diretas da sociedade em que foi desenvolvida, o que desmistifica seu caráter 

neutro e isolado (DAMASIO e PEDUZZI. 2016). Além do mais, essas abordagens auxiliam na 

formação de cidadãos críticos, que possuem capacidade para refletir sobre ciência, mesmo com a 

tradição criada de que ciência possui um padrão de excelência incontestável, como apontava 

Feyerabend (DAMASIO e PEDUZZI, 2018). Como salientaram Damasio e Peduzzi (2016) também 

existe carência de abordagens histórico-filosóficas de ciência na graduação, o que gera 

professores despreparados para tratar desses assuntos na educação básica. 

 Uma ferramenta que vem ganhando destaque hoje em dia é a divulgação científica. Como 

salientado em Valério e Bazzo (2005), a divulgação científica tem um papel muito importante na 

democratização do conhecimento, assim como se torna um importante elemento de educação 

científica, tanto na educação formal quanto não formal. Além disso, a divulgação científica atende a 

vários pontos da aprendizagem significativa crítica, como ressaltado em Moreira (2013). Alguns 

pontos são: gerar perguntas, em vez de respostas prontas; descentralizar o livro didático, e; ter 

consciência da representação de mundo que pertence. Abordando a FMC através de episódios 

históricos por meio de divulgação científica, amplia ainda mais as chances de se obter uma 
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aprendizagem significativa crítica, pois dessa forma é possível apresentar aos alunos os erros 

cometidos pelos cientistas, desconstruir mitos criados em torno da corroboração e construção de 

algumas teorias e frisar o caráter mutável do conhecimento científico. 

 A partir disso, elaborou-se um material de divulgação científica fundamentado no episódio 

histórico do Eclipse de Sobral. Procurou-se desmistificar a ideia de que Einstein construiu sozinho 

a teoria da Relatividade Geral. Também foram apresentados outros acontecimentos que 

permearam a corroboração da teoria, que geralmente não são explorados. Com isso, visando a 

carência de materiais didáticos que abordem tais questões pretende-se produzir ferramentas que 

possam ser usadas na educação básica como material de apoio, formar desde a graduação 

divulgadores científicos e docentes com consciência e com possíveis métodos para solucionar as 

falhas observadas no Ensino de Física, e unir por meio da divulgação científica a História da 

Ciência e FMC mediante uma abordagem histórico-filosófica da corroboração da Relatividade 

Geral. 

 

METODOLOGIA 

 A metodologia pode ser dividida em quatro partes: (i) revisão bibliográfica sobre o assunto; 

(ii) apropriação do tema por meio da produção de materiais para realização das atividades de 

divulgação científica; (iii) realização de atividades em locais não formais, e; (iv) avaliação dos 

resultados obtidos com a realização das atividades. 

 Para a realização da etapa (i), buscou-se na literatura materiais que abordassem a vida de 

Albert Einstein, o desenvolvimento da Relatividade Geral e o episódio histórico do Eclipse de 

Sobral. Para isso foram utilizados o texto “Albert Einstein: uma Biografia muito breve” de Crawford, 

uma matéria publicada na revista Fapesp intitulada “O eclipse que confirmou Einstein” de Andrade 

(2016) e um artigo de Videira (2005) como o nome de “Einstein e o eclipse de 1919”. 

 O material que foi produzido para a etapa (ii), abordou cinco fatos que permearam o 

desenvolvimento e a corroboração da Relatividade Geral e que geralmente são deixados de lado. 

Tais acontecimentos são: (1) Se a primeira expedição montada (1914) com o intuito de observar 

um eclipse solar para corroborar parte das teorias de Einstein tivesse sido bem sucedida, Einstein 

não teria suas teorias corroboradas, pois seus cálculos sobre o desvio da luz ainda estavam 

incorretos; (2) Além de Einstein, outro cientista notável, David Hilbert, procurava as soluções 

corretas para as equações da Relatividade Geral. Inclusive existe uma inconsistência quando se 

fala em quem foi o primeiro a resolver as equações de maneira correta, o que se sabe é que 

Hilbert foi muito importante para as conclusões de Einstein e vice-versa, salientando o caráter 

coletivo da ciência; (3) Um dos cientistas que mais tiveram influência nas expedições que 

ocorreram em 1919 foi Arthur Eddington, não apenas por amor à ciência, mas também para não 

precisar lutar na I Guerra Mundial; (4) Algumas placas fotográficas que registraram o eclipse em 

1919 foram descartadas, e eram exatamente essas placas que mais se distanciavam das teorias 

de Einstein. Argumenta-se então se os dados foram pré-selecionados para que a Relatividade 

Geral fosse corroborada mais facilmente; (5) O prêmio Nobel que Einstein recebeu foi dado em 

virtude da sua contribuição ao estudo do efeito fotoelétrico. 

 Para a parte (iii) houve a participação de alunos e professores, em um programa da rádio 

Araranguá, na data do Centenário do Eclipse de Sobral. Também nesse dia foi realizado um 

evento5 aberto ao público nas dependências do IFSC, campus Araranguá, que também contou 

com a temática das discussões históricas acerca da corroboração da Relatividade Geral. O vídeo 

 
5 http://ararangua.ifsc.edu.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1948%3Apalestra-como-um-eclipse-ha-

100-anos-no-ceara-entrou-para-a-historia-da-ciencia&fbclid=IwAR22MHCxi8X5pfj-
mMuLLNt86uNvVjlV5Jsfx4fL9_IADCijcXKaK_K0zVA  
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produzido foi disponibilizado em um canal do YouTube com o nome de IFScience6 (projeto 

realizado por alunos e professores do IFSC campus Araranguá, com o objetivo de democratizar o 

conhecimento científico). 

 A avaliação dos materiais produzidos e das atividades realizadas, etapa (iv), foi baseada 

na procura pelos mesmos. O vídeo produzido e postado no canal do YouTube possui mais de 200 

visualizações, a participação na rádio foi transmitida ao vivo no Facebook (também disponibilizada 

no canal do IFScience7) possui centenas visualizações e no dia do evento estima-se a presença 

mais de 120 pessoas8. Sendo assim avalia-se positivamente as ações de divulgação científica 

realizadas contendo elementos de História da Ciência e de Física Moderna e Contemporânea. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com a grande busca pelos materiais produzidos e o público presente no evento, é 

importante observar o número de pessoas em diferentes espaços sociais que foram atingidas pela 

subversão do paradigma criado em torno da Relatividade Geral, de que apenas Einstein a 

desenvolveu. E ainda por cima puderam ter contato com a participação do Brasil na corroboração 

de uma das teorias mais revolucionárias do século XX.  

 Os materiais que foram produzidos podem ser utilizados em sala de aula como forma de 

introdução da Física Moderna e Contemporânea, através da História da Ciência em um meio que 

não é o livro didático. Além disso, a pesquisa, produção e realização de atividades como essa, 

serve para formar divulgadores científicos ainda na graduação, e também futuros docentes com 

preparo para realizar abordagens históricas de ciência e conteúdos atuais como a FMC. 

 

 

REFERÊNCIAS 

VIEIRA, C. L. Pequeno manual de divulgação científica: dicas para cientistas e divulgadores da Ciência. Rio de Janeiro: 

Instituto Ciência Hoje, 2006. 

DAMASIO, F.; PEDUZZI L.O. A formação de professores para um ensino subversivo visando uma aprendizagem 

significativa crítica: uma proposta por meio de episódios históricos de ciência. Revista Labore em Ensino de Ciências. 

Campo Grande, v. 1, n. 1, p. 14-34, 2016. 

MOREIRA, M. A. Grandes desafios para o ensino de Física na educação contemporânea. In: Conferencia Interamericana 

sobre Enseñanza de la Física, XI, 2013, Guayaquil, Equador. Conferência. 

DAMASIO, F.; PEDUZZI L.O. Para que ensinar ciência no Século XXI? - Reflexões a partir da filosofia de Feyerabend e do 

ensino subversivo para uma aprendizagem significativa crítica. Revista Ensaio. Belo Horizonte, v. 20, 2018. 

VALÉRIO, M.; BAZZO, W. A.; O papel da divulgação científica em nossa sociedade de risco: em prol de uma nova ordem 

de relações entre ciência, tecnologia e sociedade. In: XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO DE ENGENHARIA, 

2005, Campina Grande. Disponível em: <http://www.abenge.org.br/cobenge/arquivos/14/artigos/SC-10-29987920900-

1117474585219.pdf >. Acesso em: 08 jul. 2019. 

MONTEIRO, M. A.; NARDI, R.; FILHO, J. B. B. A sistemática incompreensão da teoria quântica e as dificuldades dos 

professores na introdução da Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio. Ciência e Educação. v. 15, n. 03, p. 557-

580, 2009. 

OSTERMANN, F.; MOREIRA, M. A. Atualização do currículo de Física na escola de nível médio: um estudo dessa 

problemática na perspectiva de uma experiência em sala de aula e da formação inicial de professores. Caderno 

Catarinense de Ensino em Física. v. 18, n. 2, p. 135-151, ago. 2001. 

CRAWFORD, P. Albert Einstein: Uma biografia muito breve. Disponível em: 

<http://rana.oal.ul.pt/~crawford/artigos/Albert%20Einstein1b.pdf>. Acesso em: 08 jul. 2019. 

ANDRADE, R. de O. O eclipse que confirmou Einstein. Revista Fapesp. ed. 240, fev. 2016. Disponível em: 

<https://revistapesquisa.fapesp.br/2016/02/19/o-eclipse-que-confirmou-einstein/>. Acesso em: 08 jul. 2019. 

VIDEIRA, A. A. P. Einstein e o eclipse de 1919. Física na Escola. v. 6, n. 1, p. 83-87, 2005. 

 
6 https://www.youtube.com/watch?v=B0wLtC6OdtU  
7 https://www.youtube.com/watch?v=5joKagQKdLI 
8 https://www.facebook.com/ifsc.campusararangua/photos/pcb.2200793596655623/2200792953322354/?type=3&theater  

http://rana.oal.ul.pt/~crawford/artigos/Albert%20Einstein1b.pdf


VIII Encontro Estadual De Ensino De Física – RS 

 

56 
 

A MOTIVAÇÃO DO ALUNO E O CONCEITO DE SER MAIS: UM ESTUDO PRELIMINAR NO 

ÂMBITO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA9 

Pedro Peuckert Kamphorst Leal da Silva [pedropksilva@gmail.com] 

Vania Elisabeth Barlette [vaniabarlette@unipampa.edu.br] 

Ana Cláudia Wrasse Salazart [anawrasse@gmail.com] 

Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA – Campus Bagé. 

Malafaia, 96413-172, Bagé, RS – Brasil. 

 

Resumo 

  

O presente trabalho tem como objetivo compreender a motivação de um grupo de alunos da 

educação básica. Para tal, baseou-se na teoria da autodeterminação de Deci e Ryan(2008), sendo 

aplicado um questionário já validado por Guimarães (2007). Os resultados apresentaram uma 

distribuição de respostas, que apontaram tanto a presença quanto a ausência da motivação 

intrínseca no grupo pesquisado. Por outro lado, a motivação extrínseca por regulação identificada 

apresenta potencialidade como estratégia de aprendizagem de alta qualidade. Duas questões 

chamaram a nossa atenção e abriram a possibilidade de debater a importância e a delicadeza de 

estimular tal motivação dos alunos. Para a discussão foi utilizado o conceito de ser mais de Freire. 

Concluiu-se que a motivação extrínseca por regulação identificada dos alunos em estudo, 

comparada à motivação intrínseca, pode ser melhor trabalhada pelos professores no intuito de 

auxiliar os alunos a conciliar seus objetivos sem impedir outras pessoas de também possam ser 

mais. 

Palavras-chave: motivação do aluno; autodeterminação; ser mais; residência pedagógica. 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo trazer uma reflexão sobre a motivação para aprender de 

um grupo de alunos da educação básica e especular melhorias em estratégias de ensino-

aprendizagem. Este estudo é parte de um estudo mais amplo buscando compreender como se dá 

a participação do aluno da educação básica nas aulas, e suas relações com fatores como 

motivação para aprender, estratégias de ensino-aprendizagem e comunicação interpessoal. Este 

estudo se iniciou em um momento de autocrítica do autor deste trabalho que percebeu a 

possibilidade de melhor desempenhar sua atividade enquanto licenciando residente de Física do 

Programa Residência Pedagógica. Têm-se a pretensão de que este trabalho possa, além de 

responder às questões próprias do autor, auxiliar outros professores da rede básica de ensino 

sobre possíveis perspectivas de análise da motivação para aprender de seus alunos. 

A motivação é um construto que vem assumindo novas conotações, sendo dependente de 

fatores socioculturais, emocionais e biológicos, e genericamente associada ao que move o 

indivíduo, ao que o faz persistir em uma determinada direção ou tarefa, ou a mudar seu curso 

(BUZNECK, 2001a). Esse construto responde tanto por comportamentos inerentemente 

autônomos quanto por comportamentos regulados por fatores não inerentes ao indivíduo. A 

desmotivação, no entanto, caracteriza-se pela ausência de regulação intencional do 

comportamento do indivíduo. 

 
9 Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no âmbito do Programa de Residência 

Pedagógica. 
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Comportamentos do indivíduo que são autônomos, autodeterminados seja pela sua 

vontade, liberdade ou escolha, caracterizam motivação intrínseca. No contexto escolar, alunos 

motivados de forma intrínseca se envolvem ativamente nas atividades, com investimento de seus 

recursos cognitivos na aprendizagem, enquanto alunos desmotivados não o fazem, desistem ou 

aplicam o  menor esforço para tal (BUZNECK, 2001a; GUIMARÃES, 2001; 2007).  

Outra categoria de interesse neste estudo é a motivação extrínseca em uma de suas 

formas de maior qualidade, qual seja, a motivação extrínseca por regulação identificada, descrita 

por Deci e Ryan (1985) na proposta da teoria da autodeterminação. De acordo com essa teoria, a 

autorregulação é descrita por um continuum com diferentes graus: regulação externa, introjetada, 

identificada e integrada. Testes motivacionais com escalas baseadas na teoria da 

autodeterminação de Deci e Ryan podem incluir esses 4 tipos de motivação extrínseca. De 

particular interesse neste estudo, os comportamentos por regulação identificada apresentam 

motivação moderadamente autônoma. Tais comportamentos são percebidos como pessoais pelo 

indivíduo uma vez que este concorda com sua importância e possivelmente identifica-se com eles, 

tais como valores relevantes apontados pelo professor ou outra pessoa que o aluno tem apreço 

(GUIMARÃES, 2001; 2007).  

 

METODOLOGIA 

Os participantes do estudo são 55 alunos, entre 15 e 17 anos, de 2 turmas (uma de 31 e 

outra de 24 alunos) do 1º ano do Ensino Médio de uma escola pública do interior do estado do Rio 

Grande do Sul que responderam a um teste de avaliação motivacional entre os dias 02 e 06 de 

setembro de 2019. O teste foi inicialmente proposto por Guimarães (2007) contendo 29 itens, em 

escala Likert de 5 pontos apresentados na forma de quadros geométricos de tamanhos crescentes, 

numerados de “1” (discordo totalmente) até “5” (concordo totalmente). A elaboração do teste tomou 

como base as 4 categorias do continuum de autoderminação de Deci e Ryan. A versão final do 

teste foi composta por 25 itens, com 5 categorias: desmotivação, motivação extrínseca por 

regulação externa, motivação extrínseca por regulação introjetada, motivação extrínseca por 

regulação identificada e motivação intrínseca (RUFINI; BZUNECK; OLIVEIRA, 2011). 

Na versão final do teste, as 2 categorias que permaneceram com maior qualidade 

motivacional são motivação extrínseca por regulação identificada e motivação intrínseca, sendo a 

primeira delas o tipo de motivação extrínseca mais autônoma dentre os demais tipos de motivação 

extrínseca da escala. As afirmativas da categoria motivação extrínseca por regulação identificada, 

são: 13. Venho à escola porque é aqui que se aprende, 17. Venho à escola para aprender, 21. 

Venho para a escola porque é importante para o meu futuro, 23. Venho à escola para aprender 

mais e 24. Venho à escola para ser alguém na vida. As afirmativas da categoria motivação 

intrínseca, são: 5. Venho à escola porque sinto prazer em aprender coisas novas, 16. Venho 

porque eu gosto de vir à escola, 20. Venho porque fico feliz quando estou na escola, 25. Venho à 

escola porque me sinto bem aqui e 29. Venho à escola porque acho legal aprender. A numeração 

original das afirmativas foi mantida. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As respostas para o grau de concordância às afirmativas com orientação motivacional 

intrínseca mostram ter dispersão considerável, como pode ser observado nas Figuras 01(a) e 

01(b).  Para cada afirmativa da categoria motivação intrínseca, a frequência de respostas com 

discordância (índice “1”) variou de 4 a 11; e, de respostas com concordância (índice “5”), de 8 a 18. 

Esses resultados indicam que dentro desse grupo de alunos há aqueles que não estão orientados 

a aprendizagem escolar por ser prazeroso ou por gostar de aprender coisas novas. Tendo isso em 
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vista, uma estratégia didático-pedagógica que construa diálogos com alunos com essas 

características não é esperada ser plenamente satisfatória com base apenas no incentivo ao 

estudo simplesmente por ser algo bom ou divertido.  

As Figuras 02(a) e 02(b) apresentam os escores para a frequência de respostas às 

afirmativas da categoria motivação extrínseca por regulação identificada. Nota-se uma maior 

frequência de respostas dos alunos concordando parcialmente ou totalmente com as afirmativas 

deste subgrupo. A elevada frequência para o grau de concordância com índice “5 indica expressiva 

regulação por fatores externos e com os quais os alunos se identificam. No âmbito educacional, o 

professor tem importante papel de contribuir através de suas ações didático-pedagógicas para 

promover o investimento e persistência dos esforços dos alunos na aprendizagem de conteúdos de 

forma autônoma. No entanto, a prática tradicional do professor se dá menos por meio da promoção 

da motivação autônoma do aluno e mais por meio da promoção da motivação regulada por 

mecanismos não inerentes ao aluno. Típicos elementos do ambiente educacional tradicional têm 

controle motivacional externo e se dá por meio de recompensas e opressões (GUIMARÃES, 2001). 

Considera-se importante, por parte do professor, incentivar este grupo de alunos a estudar, 

alcançar seus objetivos e perceber sua vocação ontológica de ser mais. 

(a) (b) 

  

Figura 1 – Frequência de respostas para o grau de concordância às afirmativas com orientação 

motivacional intrínseca para as turmas de: (a) 31 alunos e (b) 24 alunos. 

 (a) (b) 

 
 

Figura 2 – Frequência de respostas para o grau de concordância às afirmativas com orientação 

motivacional extrínseca por regulação identificada para turmas de: (a) 31 alunos e (b) 24 alunos. 
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Paulo Freire, em seu livro Pedagogia do Oprimido (1987), traz o conceito de ser mais. Para 

ele esse conceito é a vocação ontológica do ser humano. Nos textos do livro é debatida a 

dualidade entre oprimidos e opressores, que são classes sociais antagônicas e em luta 

(OLIVEIRA, 2017). O autor comenta sobre os atos do opressor de se aproveitar de outras pessoas 

(os oprimidos) na sua busca de “ser mais”. As aspas nesta última afirmativa se referem a que o ato 

do opressor de “ser mais” não está associado com o conceito de Freire de ser mais, como vocação 

ontológica do ser humano, no sentido de tornar-se humanizado, mas sim ter mais, ter mais 

dinheiro, ter mais status. O ato de “ser mais” do opressor acarreta na inibição do oprimido de ser 

mais, por consequência, resta ao oprimido ser menos (FREIRE, 1987). Com isso, dentro da 

educação apoiada pelos oprimidos (educação bancária) não se busca criticizar a dicotomia 

opressor-oprimido. Busca-se, apenas, de uma forma “meritocrática”, criar o desejo no oprimido de 

ser opressor e caso não consiga se tornar um opressor, ser um oprimido dócil que aceite a 

situação que o mesmo está imerso.  

Entretanto, é necessário ter uma maior cautela no momento de incentivar os alunos a 

serem mais. A frequência de 43 respostas de 55 respondentes à afirmativa 24 dizendo “ser alguém 

na vida” gera um pensamento, equivocado, de que as pessoas que não estudam não são, são 

proibidas de ser pela falta de seus estudos. A cautela é de incentivar os alunos a serem mais sem 

que no futuro tais alunos impeçam os outros de serem mais, auxiliando os alunos a, no futuro, 

então, não serem opressores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS 

Neste estudo, fez-se uma análise de motivação intrínseca e de motivação extrínseca por 

regulação identificada como possibilidade de pensá-las como estratégias de aprendizagem para 

obtenção de metas que se alinham à busca pelo ser mais freireano. Concluiu-se que motivação 

extrínseca por regulação identificada dos alunos em estudo, comparada à motivação intrínseca, 

apresenta maior potencialidade como estratégia de aprendizagem de alta qualidade. Com isso, 

ficou mais perceptível nossa crença de que, na perspectiva de uma pedagogia freireana, o 

incentivo do professor ao ser mais do aluno como estratégia de aprendizagem pode ampliar as 

razões do aluno para aprender. Vislumbramos, com este trabalho, a viabilidade de futuros estudos 

que busquem interlocuções entre motivação, estratégias de aprendizagem, interações sociais e a 

pedagogia freireana.  
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Resumo 

 

Apresentamos os resultados de um estudo que buscou investigar o nível de alfabetização científica e a 

capacidade de interpretar situações do trânsito à luz da Física. Realizamos testes estatísticos a fim de 

inferir se tais índices possuíam conexão com as aulas de Física que os participantes vivenciaram e com 

o grau de informação sobre temas científicos que acreditavam deter. Foi possível evidenciar ligações 

estatisticamente significativas entre os testes, destacando a correlação entre o nível de alfabetização 

científica de quem assistiu aulas de Física com características que poderiam potencializar uma 

Aprendizagem Significativa. Como contribuição, defendemos a inclusão de um quarto eixo, o da 

proficiência científica, no modo de mensurar o nível de alfabetização científica postulado por Jon Miller, 

no qual considera alfabetizado cientificamente aqueles que apresentarem domínio mínimo no 

entendimento: 1) dos conteúdos da Ciência; 2) da Natureza da Ciência; e 3) do Impacto da Ciência e 

Tecnologia na Sociedade e meio ambiente. 

Palavras-chave: Alfabetização Científica; Física aplicada ao trânsito; Pesquisa quantitativa; 

 

A FÍSICA APLICADA AO TRÂNSITO E A SUA CONEXÃO COM A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA  

A disciplina de Física estuda fenômenos que habitualmente podem ser apreciados no cotidiano. 

Para este estudo, o contexto designado foi o trânsito, pois uma aproximação da Física a situações 

aplicadas no trânsito pode possibilitar ao estudante melhores compreensões dos conceitos abordados 

em sala de aula (CHAGAS, 2014). Além da pertinência apresentada, há também razões de cunho social 

que amparam a relevância da união entre a Física e o trânsito, pois entre os agravantes de maior 

ocorrência nas mortes de trânsito, estão os concernentes a negligências e imprudências derivadas, 

ambas, da tomada de decisão dos condutores e pedestres (NEGRINI-NETO; KLEINUBING, 2012). 

À vista disso, é presumível, embora não seja causal, que seja de maior probabilidade que, aquele 

cidadão detentor de percepções de maior noção quanto ao vínculo de causa e efeito das suas ações, 

tome decisões com maior grau de criticidade em seu cotidiano. 

Fazendo uso da base teórica de Miller (1983) e acrescentando os objetivos da educação 

científica postulados pela American Association for the Advancement of Science (AAAS, 1989), 

Laugksch e Spargo (1996) elaboraram um instrumento que visou mensurar quantitativamente os níveis 

de entendimento supracitados. 

Tendo como suporte a linha de investigação desses dois autores, esse estudo apresenta os 

resultados de uma pesquisa que visou inferir se egressos do Ensino Médio possuem a competência de 

utilizar os seus saberes para julgar a coerência científica de situações físicas aplicadas ao cotidiano do 

trânsito e assim, notar se tal qualificação possui vínculo estatístico com o nível de Alfabetização 

Científica, interesse por temas científicos e com as aulas de Física que os mesmos vivenciaram 

enquanto estudantes da Educação Básica. 

Os participantes foram 512 egressos do Ensino Médio, ingressantes de cursos técnicos, 

tecnólogos e graduação de um Instituto Federal e Universidade Federal do estado do Rio Grande do 

Sul. Esses, responderam quatro questionários, que visaram mensurar os constructos descritos no 
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parágrafo anterior. Posteriormente, fazendo uso de técnicas estatísticas, analisamos os índices de 

desempenho e os cruzamos com dados de caracterização dos participantes na busca de correlações 

significativas (VIZZOTTO; MACKEDANZ, 2018a; 2018b). 

 

OS QUESTIONÁRIOS UTILIZADOS10 

O primeiro dos quatro questionário utilizados foi denominado de Física Aplicada ao Trânsito – 

FAT. Elaborado por nós, o FAT é composto por 25 itens, que apresentam situações de Física aplicada 

ao trânsito por meio de proposições, algumas incorretas e outras corretas, do ponto de vista científico. 

Os respondentes são convidados a utilizar os seus conhecimentos para julgar a coerência de cada item, 

assinalando como “correto” ou “incorreto”. Esse instrumento tem por meta submeter os participantes à 

análise de situações hipotéticas observadas de modo corriqueiro, em que se faz necessário o uso de 

seus conhecimentos de Física escolar para compreender a ciência de tal situação. 

O segundo instrumento, teve por objetivo mapear qual foi o perfil das aulas de Física que os 

mesmos assistiram quando alunos do Ensino Médio. Tendo como base a Teoria da Aprendizagem 

Significativa (AUSUBEL, 2003), foi elaborada uma escala Likert, denominada de Perfil do Ensino de 

Física – PEF, com 20 características de aulas de Física. Essas, poderiam tender a aulas de Física com 

potencial de proporcionar uma aprendizagem significativa ou de forma antagônica, aulas que poderiam 

desfavorecer uma aprendizagem significativa. Tanto o FAT quanto o PEF, após sua elaboração, 

passaram por procedimentos estatísticos de validação, a fim de atestar se os itens criados realmente 

mensuravam o que foi proposto medir (VIZZOTTO; MACKEDANZ, 2018a). 

O terceiro questionário trata-se do Teste de Alfabetização Científica Básica Simplificado – TACB-

S versão por nós reduzida (VIZZOTTO; MACKEDANZ, 2018b) do instrumento integral criado por 

Laugksch e Spargo (1996). Esse, possui uma quantidade de 45 itens, que versam sobre os três eixos 

que compõe a Alfabetização Científica na visão de Miller (1983). Esse instrumento é respondido de 

maneira dicotômica, com alternativas de verdadeiro e falso, nas quais, é considerado como alfabetizado 

cientificamente, quem obtém um mínimo de acertos (60%) em cada um dos seus três eixos. 

Por fim, o último questionário é um dos instrumentos utilizados para caracterização de 

participantes em Serrao et al. (2016). Esse questionário faz os respondentes distinguirem, segundo suas 

percepções, o grau de informação científica que os mesmos acreditam deter, a fim de verificar seus 

interesses por esses temas. A inclusão do aporte na nossa pesquisa tem por objetivo correlacionar a 

percepção do grau de informação – PGI dos entrevistados com os escores obtidos nos instrumentos 

supracitados. 

 

RESULTADOS 

ANÁLISE DESCRITIVA 

Um recorte dos resultados será apresentado nesse resumo. No questionário FAT a média de 

acertos foi de aproximadamente 16 questões. Nenhum dos 512 participantes errou todos os 25 itens e 

apenas 1 deles acertou o teste por completo. 

No PEF, os itens mais assinalados revelaram que características que poderiam potencializar 

uma Aprendizagem Significativa estavam presentes em seus relatos memorísticos. Foi possível notar 

que apesar de haver pouca ênfase na memorização de fórmulas a avaliação seguia uma tendência de 

aplicação apenas de provas com resolução de questões; e metodologicamente, não havia a 

consideração dos conhecimentos prévios dos alunos, nem estímulos para aprofundamento do 

conhecimento fora do âmbito escolar. 

 
10 O instrumento com os quatro questionários pode ser apreciado 

em:<https://www.dropbox.com/s/an3vvdwwnjwpikp/Question%C3%A1rio%20formatado%20para%20coleta%20de%20dados
.pdf?dl=0> 
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Por sua vez, o TACB-S constatou-se que o eixo 1 obteve maior índice de acertos. Esse, sendo 

um eixo com itens conteudistas, pode fornecer subsídios para a defesa de que aspectos 

epistemológicos (eixo 2) e de Ciência, Tecnologia e Sociedade – CTS (eixo 3) foram menos 

contemplados na educação científica dos entrevistados. Apenas 33% puderam ser considerados 

alfabetizados cientificamente. 

Na análise do PGI observamos que a temática “Informática e tecnologia” foi aquela em que os 

entrevistados mais revelaram ter interesse/conhecimento. De modo geral, apenas 47% dos 

entrevistados puderam ser considerados como interessados por temas científicos. 

 

ANÁLISE INFERENCIAL 

Realizamos no total seis testes de correlação a fim de verificar a hipótese de associação entre 

as variáveis analisadas. São eles: 1) Correlação entre ano de conclusão do Ensino Médio e o FAT; 2) 

Correlação entre ano de Conclusão do Ensino Médio e o PEF; 3) Correlação entre o FAT e o eixo 1 do 

TACB-S; 4) Correlação entre o FAT, PEF, TACB-S e PGI; 5) Correlação entre FAT e PEF; e por fim, 6) 

Correlação entre PEF e TACB-S. 

1) Não houve correlação entre o ano de conclusão do Ensino Médio e o desempenho no FAT, 

ou seja, nada indica que as pessoas que terminaram os estudos mais recentemente tiveram melhores 

desempenhos.  

2) Inferiu-se correlação significativa entre o ano de conclusão do Ensino Médio e o PEF. Isso 

significa que um ano de conclusão mais recente estava positivamente relacionado com um tipo de aula 

de Física com maior possibilidade de potencializar uma Aprendizagem Significativa.  

3) Quem apresentou bom escore no eixo 1 do TACB-S não necessariamente demonstrou 

padrão semelhante no FAT. Como a correlação foi fraca, é possível que os dois questionários estejam 

aferindo características diferentes da educação científica dos participantes.  

4) Notamos que todas as correlações foram significativas. Portanto, os resultados dos quatro 

instrumentos estão imbricados.  

5) 64,7% dos que estudaram em aulas de Física que poderiam não potencializar uma 

Aprendizagem Significativa, não alcançaram um desempenho satisfatório ao julgar a coerência científica 

de situações de Física no trânsito. Por outro lado, 57,6% dos que vivenciaram aulas de Física que 

poderiam potencializar uma aprendizagem de maior significado, atingiram o mínimo de 60% de acertos 

no FAT.  

6) 53,4% dos participantes que assistiram as aulas que poderiam não potencializar uma 

Aprendizagem Significativa, foram considerados como não alfabetizados cientificamente. O contrário se 

observa com 55,6% dos que assistiram aulas que poderiam potencializar uma Aprendizagem 

Significativa, pois essa parcela do grupo, foi considerada alfabetizadas cientificamente. 

DISCUSSÕES 

Os resultados podem auxiliar a entender a aptidão de egressos do Ensino Médio ao utilizar 

seus saberes de Física para interpretar o cotidiano. De maneira geral é possível discutir uma 

possibilidade de explicação da baixa correlação observada no teste 3. Notamos que os acertos no eixo 

1 forma maiores que os acertos no FAT. Isso significa que os entrevistados foram melhores no domínio 

conteudista do que na aplicação desses saberes em situações cotidianas. 

Sobre os três eixos de Miller (1983) nos quais o TACB-S está estruturado, cada um aborda um 

aspecto da Alfabetização Científica. Em nosso entendimento, o FAT ocupa-se de uma característica 

desse conceito não englobada pelo instrumento de Laugksch e Spargo (1996). Denominamos essa 

característica de Proficiência Científica. 
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Esse termo difere da noção de competência. Para Moretto (2013) alguém competente 

apresenta o domínio de cinco recursos: conteúdos conceituais, habilidades, domínio de linguagens, 

valores culturais e administração do emocional. Nesse sentido, a noção de Proficiência Científica 

conecta-se a esse referencial a partir do momento que é concebida como uma demonstração da 

capacidade de fazer uso dos conteúdos conceituais em diferentes aplicações. Assim, Proficiência é uma 

demonstração de aptidão de uma das dimensões (conteúdos conceituais) que compõe a ideia de 

Competência (tendo como base esse referencial). Então, alguém proficiente cientificamente possui certo 

nível de destreza de aplicar seus saberes à múltiplas utilidades. Em particular, o FAT discriminou quem 

possuía capacidade de aplicar saberes de Física escolar para situações hipotéticas aplicadas ao 

trânsito. 

 

CONSIDERAÇÕES 

Todos os escores dos instrumentos utilizados apresentaram graus significativos de correlação, 

mesmo que de forma sutil. Na ausência de um experimento para atestar a causalidade de tais relações, 

concebemos que tais fatores podem ampliar as possibilidades de que bons resultados aconteçam na 

competência de articular os conhecimentos com o cotidiano. Desse modo, defendemos que a Física 

aprendida de maneira significativa pode ter maior potencial de contribuir para: a Alfabetização Científica; 

a Educação para o trânsito; e para a competência de aplicar os conhecimentos no cotidiano. 

Para fins de considerações, advogamos a inclusão de um quarto eixo adicional às ideias de 

Miller (1983) no que considera como fatores básicos para determinar o nível de alfabetização científica 

de um indivíduo. O eixo da Proficiência Científica exprime a necessidade de que além de deter os 

conhecimentos científicos, a competência de utilizar os mesmos para compreender e julgar situações 

aplicadas ao cotidiano é um ponto relevante que deve ser considerado para o processo de mensuração 

da Alfabetização Científica. 
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Resumo 

 

O presente trabalho traz o relato de uma atividade realizada com alunos de terceiro ano do Ensino 

Médio de uma escola da rede estadual de ensino no município de Montenegro/RS. As atividades 

envolveram a temática da Sonoluminescência, um fenômeno de Física Contemporânea ainda não 

explicado pela ciência. A abordagem foi feita através da visão epistemológica de Larry Laudan. Foi 

contatado que, após as atividades, houve uma nítida evolução na concepção de ciência dos 

estudantes, como composta por fenômenos ainda não explicados e por diferentes teorias. Além 

disso, foi possível notar surpresa dos estudantes ao descobrir a existência de fenômenos desse 

tipo. 

Palavras-chave: Sonoluminescência; Física Contemporânea; Laudan. 

 

INTRODUÇÃO 

A ciência é uma construção humana, ela é influenciada pelo contexto. Infelizmente, de uma 

forma geral, os estudantes de Ensino Médio possuem uma visão bastante restrita sobre o que é a 

ciência de fato (SILVA, 2010). A compreensão de que a ciência é um empreendimento humano em 

constante construção permite uma aproximação maior entre ela e a vida dos estudantes, que pode 

despertar maior interesse deles bem como contribuir em sua formação como cidadão. Conforme 

consta na BNCC, “a contextualização social, histórica e cultural da ciência e da tecnologia é 

fundamental para que elas sejam compreendidas como empreendimentos humanos e sociais” 

(BRASIL, 2018, p. 549). Dessa forma, se tornam necessárias propostas que viabilizem uma 

desconstrução desse estereótipo científico. 

Para isso, é imprescindível a abordagem de temáticas contemporâneas da ciência, que 

trazem consigo essa característica mutável através de novas descobertas. Além disso, são temas 

usualmente de grande interesse dos estudantes, que só tem contato com eles através de canais 

de divulgação científica, deixando-os isolados da realidade escolar. Nesse sentido, apresentamos 

um relato de uma atividade desenvolvida afim de superar esse tipo de obstáculo. Através da visão 

epistemológica de Larry Laudan (1986) foi trabalhado o fenômeno da Sonoluminescência, um 

problema de fronteira da Física que ainda não é completamente compreendido.  

As atividades foram realizadas com cinco turmas de terceiro ano do Ensino Médio de uma 

escola pública da rede estadual de ensino no município de Montenegro/RS. O desenvolvimento de 

deu durante as aulas curriculares de Física, que ocorrem em dois períodos semanais de 50 min 

cada, sendo a pesquisadora a professora titular. 

 

A EPISTEMOLOGIA DE LAUDAN 

Através do que chamou de “rasgos pertinentes”, Larry Laudan (1945-) propõe uma 

epistemologia baseada na resolução de problemas. Ou seja, a ciência progride conforme 
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problemas existentes são resolvidos e quanto menos problemas novos forem criados através da 

disputa de diferentes teorias. Dessa forma, ele classifica os problemas em dois tipos, os empíricos 

e os conceituais. Os empíricos estão relacionados aos fenômenos a serem explicados, enquanto 

os conceituais estão relacionados à estrutura das teorias científicas. Portanto, quanto mais 

problemas empíricos uma teoria resolver e menos problemas conceituais gerar, mais progressiva 

ela é. 

Nesse contexto, foi utilizada essa abordagem acerca da Sonoluminescência. Por se tratar 

de um fenômeno ainda não compreendido, existem diversas teorias que buscam explicá-la, e é 

possível observar essa disputa de teorias bem como os problemas de cada uma. Portanto, foram 

apresentadas duas possíveis teorias para explicação do fenômeno aos alunos e realizada essa 

análise, a fim de demonstrar o caráter mutável da Física e da ciência em geral. 

 

ATIVIDADES 

As atividades desenvolvidas buscaram tratar a ciência de uma forma menos restrita aos 

fenômenos físicos já explicados, evidenciando seu caráter social e ainda em desenvolvimento. O 

planejamento das atividades se deu através de uma Unidade de Ensino Potencialmente 

Significativa (UEPS) (MOREIRA, 2011) que foi desenvolvida em duas aulas de dois períodos cada. 

Antes do início das atividades e após o término delas foram aplicados questionários de pré-teste e 

pós-teste com os estudantes. O questionário foi adaptado de Silva (2010). 

No primeiro encontro foi feita uma breve abordagem da epistemologia de Laudan e sua 

classificação quando aos tipos de problemas, introduzidos como organizados prévio. Então foi 

apresentado o fenômeno e feita uma revisão sobre conceitos de ondas e hidrostática. Após serem 

levantadas a principais características e observações realizadas sobre a Sonoluminescência foi 

trazida a situação problema: “quais são os principais processos de luminescência e como 

funcionam?”. Os alunos foram divididos em quatro grupos a fim de estudar os quatro principais 

tipos de luminescência (quimiluminescência, termoluminescência, fotoluminescência e 

eletroluminescência) e elaborarem cartazes explicativos. 

 

 

Figura 1 – Alguns dos cartazes elaborados pelos estudantes. 

 

No segundo encontro, primeiramente foi feita a diferenciação entre incandescência e 

luminescência, então foi feita a apresentação dos cartazes de cada grupo. Após discussões de 

como efetivamente funcionava cada um dos quatro processos, foi trazida a nova situação 

problema: “a sonoluminescência pode se enquadrar em algum desses processos de luminescência 

vistos?”. Os alunos deviam discutir em seus grupos e argumentar os motivos de o fenômeno poder 

ou não ser classificado em algum dos quatro tipos de luminescência. Após a exposição dos 

argumentos de cada grupo foi feita a apresentação de duas teorias que buscam explicar a 

Sonoluminescência e analisados os problemas que cada uma apresentava. Por fim, os alunos 
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responderam a um questionário sobre os problemas de cada teoria onde deviam avaliar qual seria 

mais progressiva. 

Após as atividades e aplicação do pós-teste, foram realizadas entrevistas com 12 alunos 

com a pauta dos testes. As entrevistas foram realizadas individualmente e se deram através do 

protocolo Report Aloud (TREVISAN et al., 2019). Essa técnica possibilita a coleta de dados por 

meio de um constante diálogo entre entrevistado e entrevistador sobre o que o entrevistado estava 

pensando quando realizou uma tarefa. 

 

RESULTADOS 

Através da análise das entrevistas e dos questionários foi possível constatar uma nítida 

evolução na concepção de ciência dos estudantes. Ficou evidente a percepção deles de que a 

ciência está em constante desenvolvimento e é composta por diferentes teorias. Ao ser 

questionado sobre concordar com a afirmação “Os cientistas concordam que existe apenas uma 

teoria para explicar alguma coisa” no pré-teste e ter discordado no pós-teste, o aluno A2 lembrou 

das atividades desenvolvidas: 

 

A2: [...] É, foi grande parte por falta de conhecimento, por achar que uma teoria, eles iam achar que uma 

teoria só pode explicar alguma coisa. Isso foi uma das grandes coisas que eu fiquei surpreso depois de, das 

aulas. Porque eu achava que quando surgia uma teoria a outra era descartada, mas não é bem assim. Isso 

foi uma grande surpresa que eu tive nas aulas. [14:15] 

 

Além disso, os estudantes firam impressionados com a existência de fenômenos ainda não 

compreendidos pela ciência, os problemas abertos. Ao ser questionado sobre a atividade que mais 

lhe chamou a atenção, o aluno A9 mencionou o fato de a Sonoluminescência ainda não ser 

explicada: 

 

A9: Do, da sonoluminescência. Foi realmente o primeiro que eu me lembrei, porque eu achei muito legal, 

essa situação de não ser resolvido, sabe pelos cientistas. Eu achei muito legal, nunca tinha passado 

realmente por essa situação, porque o professor nunca tinha dado aula a nós que ainda não tinha sido 

resolvido pra gente se por no lugar dos cientistas, pesquisadores e tentar pensar como eles. Eu achei bem 

diferente e é isso que me, que me lembra mesmo. Que destaca pra mim. [20:15] 

 

Quando questionado da mesma forma, o aluno A3 teve resposta similar. Também lhe 

chamou a atenção o fato de a Sonoluminescência ainda não ser explicada: 

 

A3: Eu acho que essa daí da sonoluminescência. Porque aquilo, né, do fato de eles não conseguirem 

encontrar uma resposta pra aquilo é uma coisa que me deixa um pouco é, eu não sei, eu fico meio atônito, 

assim, sabe. Eu acho estranho não ter uma resposta, hoje em dia, que a gente tem, a gente não tem 

resposta, mas a gente tem, pelo menos, alguma coisa sabe, pra tudo. E aí, pra aquilo justamente eles tão 

se matando e tem n, n ideias sobre isso. [13:26] 

 

Portanto é perceptível que os estudantes ficam intrigados com problemas atuais da ciência. 

Dessa forma, é possível despertar seu interesse pelas atividades propostas em sala de aula, 

consequentemente melhorando o seu rendimento nas mesmas. Essas temáticas são usualmente 

deixadas de lado na sala de aula, mas sua abordagem é muito importante, pois elas trazem uma 
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visão inovadora do mundo atualizado o que as torna mais significativas e relevantes para os 

estudantes. 

 

CONCLUSÃO 

É possível desenvolver em sala de aula atividades que possibilitem novas abordagem para 

o ensino de ciências. Essas atividades viabilizam a inserção de fenômenos de Física 

Contemporânea e de uma visão epistemológica em sala de aula. Pelos resultados obtidos pode-se 

constatar o sucesso em desenvolver melhor a visão de ciência dos estudantes. 
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Resumo 

 

Esse trabalho consiste em apresentar duas formas distintas de utilização de Mapas Conceituais 

(MC), como forma alternativa de avaliação que prioriza a identificação de dificuldades de 

aprendizagem dos alunos e verificação da evolução dessa aprendizagem durante o processo de 

Ensino. A partir de duas situações de avaliação utilizando essa técnica, objetivamos descrever e 

analisar as relações estabelecidas pelos alunos em cada uma das propostas e discutir as 

potencialidades dos MC como ferramenta de avaliação. A partir dos MC construídos pelos 

Evidências  

Palavras-chave: Mapas conceituais, avaliação da aprendizagem, evolução conceitual. 

  

INTRODUÇÃO 

Contemplando aspectos de uma filosofia construtivista de Educação, a avaliação da 

aprendizagem representa uma etapa do processo de ensino de grande importância, não com a 

finalidade de aferir um resultado que expresse o percentual de conhecimento do aluno em 

determinado conteúdo, mas por ser uma ferramenta capaz de identificar dificuldades e lacunas de 

aprendizagem que os alunos possam apresentar, bem como verificar a evolução conceitual dos 

alunos durante o processo de ensino. Nesse sentido, destacam-se processos alternativos de 

avaliação, que não priorizam unicamente a sistemática de provas no formato tradicional. 

A elaboração de Mapas Conceituais (MC) é uma técnica desenvolvida na década de 70 por 

Joseph Novak. Moreira (2011a) caracteriza mapas conceituais como uma ferramenta de 

mapeamento de conceitos a partir de um modelo de educação que tem seus fundamentos teóricos 

na Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel.  

Na estrutura dos MC os conceitos aparecem dentro de caixas enquanto que as relações 

entre os conceitos são especificadas através de frases de ligação nos arcos que unem os 

conceitos. As frases de ligação têm funções estruturantes e exercem papel fundamental na 

representação de uma relação entre dois conceitos. A dois conceitos conectados por uma frase de 

ligação chamamos de proposição. As proposições são uma característica particular dos mapas 

conceituais se comparados a outros tipos de representação, como os mapas mentais.  

 
11 Apoio: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). 
12 Professora de Física (IFRS) e Doutoranda (UFSM). 
13 Professora do Departamento de Física (UFSM). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Representa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rela%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Proposi%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mapa_mental
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No que se refere a utilização como instrumentos didáticos, Moreira (2006, p. 16) afirma que 

o importante é que o mapa conceitual seja um instrumento capaz de evidenciar significados 

atribuídos a conceitos e relações entre conceitos no contexto de um corpo de conhecimentos, de 

uma disciplina, de uma matéria de ensino. Sobre a utilização dos mapas conceituais como 

instrumento de avaliação, Moreira (2006, p. 17) explica que podem ser utilizados não com o 

objetivo de testar conhecimento e dar uma nota ao aluno com fins de classifica-lo, mas no sentido 

de obter informações sobre o tipo de estrutura que o aluno vê para um determinado conjunto de 

conceitos, ou seja, consiste em avaliar o que o aluno sabe em termos conceituais. 

Este trabalho consiste em apresentar duas formas distintas de utilização dos MCs como 

ferramenta de avaliação, descrever e analisar as relações estabelecidas pelos alunos em cada 

uma das propostas e discutir as possibilidades de utilização dessa ferramenta com a finalidade de 

avaliação. 

 

METODOLOGIA 

Os registros utilizados para desenvolver esse trabalho são oriundos de uma coleta de 

dados de uma pesquisa maior voltada ao Ensino de Física, realizada durante a implementação de 

Unidades de Ensino Potencialmente Significativas14 (UEPS) em uma turma de 2º Ano do Curso 

Técnico integrado ao Ensino Médio de uma instituição pública federal.  

Os MCs foram utilizados dentro da sequência das UEPS como ferramenta de ensino e 

aprendizagem a fim de organizar e hierarquizar os conceitos dentro de um determinado campo 

conceitual, tanto no processo de externalização dos conhecimentos prévios, como ferramenta para 

sistematização e integração dos novos conceitos aos conhecimentos prévios, assim como no 

processo de avaliação, na verificação de evidências de aprendizagem significativa.  

Para atender os objetivos desse trabalho, apresentamos duas situações distintas de 

utilização dos MC como ferramenta de avaliação. A primeira situação (Figura 1) consiste em 

fornecer aos alunos, alguns conceitos sobre determinado campo conceitual e solicitar que 

estruturem um MC utilizando os conceitos dados e outros conceitos que julgarem pertinentes para 

estabelecerem relações adequadas dentro desse campo conceitual.  

 

Figura 1 – Primeira Situação utilizando MC como ferramenta de avaliação 

Elabore um Mapa Conceitual (MC) utilizando os conceitos dados abaixo e outros conceitos que 

julgar necessários a fim de relacioná-los no contexto da hidrodinâmica. Utilize os conceitos 

escritos em retângulos (círculos ou elipses) e relacione-os com os conectores adequados a fim de 

permitir uma leitura adequada e sequencial das relações estabelecidas. O MC poderá ser feito à 

lápis ou caneta, colorido ou não, utilizando conceitos centrais ou não.  

Obs.: Serão utilizados os seguintes critérios de avaliação: relação correta entre conceitos, 

utilização de conectores adequados à relação estabelecida, inclusão de outros conceitos 

correlacionados, relações completas e compostas, apresentação e organização do MC.   

 
14 Unidade de Ensino Potencialmente Significativa – UEPS, proposta por Marco Antônio Moreira, caracteriza-se como uma 

sequência didática fundamentada em uma filosofia construtiva do conhecimento, em que “só há ensino quando há 
aprendizagem e esta deve ser significativa" e “ensino é o meio, aprendizagem significativa é o fim" (MOREIRA, 2011b, p. 
44). 
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Conceitos dados:  

Pressão – Vazão – Velocidade – Altura – Potência – Energia cinética – Energia potencial 

gravitacional – Área – Volume  

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A segunda situação (Figura 2) fornece uma estrutura prévia de um MC, com alguns 

conceitos já identificados e com frases de ligação estabelecendo relações entre os conceitos. O 

objetivo dessa proposta é que os alunos possam completar os conceitos faltantes de modo que se 

verifique a formação de proposições cientificamente aceitas. 

Figura 2 – Segunda Situação utilizando MC como ferramenta de avaliação 

Preencha corretamente os conceitos faltantes que se relacionam com as 

características ou conceitos apresentados no mapa conceitual abaixo. 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Durante todo o processo de implementação das UEPS os mapas conceituais foram 

utilizados como ferramenta para verificação dos conhecimentos prévios, organização e 

sistematização de conceitos, construídos pelos alunos de forma individual e também colaborativa 

em pequenos grupos. Os MC que serão utilizados para análise nesse trabalho, foram construídos 

individualmente pelos alunos. 

Nos MC da Situação 1 é possível verificar que, apesar de estabelecerem algumas relações 

corretas, há uma tendência de utilização apenas dos conceitos fornecidos. Da mesma forma, 

observa-se em alguns casos que a necessidade de utilizar todos os conceitos fornecidos provoca a 

utilização de conectores que não estabelecem uma proposição adequada entre os conceitos, 

conforme pode ser observado na figura 3. Na figura 4 é possível verificar a relação entre os 

conceitos sem a utilização de conectores. Como uma das características dos MC é a necessidade 

de que sejam apresentados foi possível verificar que a falta de conectores observada no MC reflete 
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a dificuldade que o autor do diagrama possui em relacionar os conceitos e estabelecer uma 

proposição completa e adequada.  

 

 

 

 

 

Figura 4 – Mapa conceitual Aluno A3 

 

Fonte: Material produzido pelos alunos. 

 

Figura 3 – Mapa conceitual Aluno A1 

 

Fonte: Material produzido pelos alunos. 

Outra característica observada em alguns MC é da utilização de equações físicas 

relacionando os conceitos, algumas corretas e outras não (Figura 5). Isso evidencia a 

necessidade de apropriação efetiva dos conceitos e da relação de proporcionalidade entre 

eles. A falta de descrição de conceitos e de conectores repetidos e sem definição expressa 

uma aprendizagem mecânica e com ênfase no formalismo matemático com pouco domínio 

conceitual. Não significa que a utilização das equações relacionadas com os conceitos não 

esteja adequada no MC. Trata-se de buscar estabelecer uma relação entre os conceitos e 

equações, quando for o caso, de forma que a proposição demonstre o entendimento do 

conceito (Figura 6). 
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Figura 5 – Mapa conceitual Aluno A6 

 

Fonte: Material produzido pelos alunos. 

Figura 6 – Mapa conceitual Aluno A18 

 

Fonte: Material produzido pelos alunos. 

 

 

Para a Situação 2, tendo em vista que os conectores já estavam articulando 

conceitos dados com conceitos a serem completados pelos alunos, alguns MC foram 

apresentados incompletos. Esse modelo de MC requer definições mais específica e de 

certa forma direcionadas pelo professor. No entanto, é possível verificar de forma mais 

específica se o aluno apropriou-se do conceito (Figura 7). Contudo, não é possível afirmar 

que essa apropriação se deu de forma significativa ou mecânica, podendo ser inclusive, 

resultado de uma “decoreba”. Outra observação identificada (Figura 8) é a utilização de 

conceitos sinônimos, que não expressam exatamente o nome científico da mudança de 

fase, mas caracteriza um conceito utilizado no senso comum e sob o ponto de vista prático, 

considerado correto.  
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Figura 7 – Mapa conceitual Aluno A6 

 

Fonte: Material produzido pelos alunos.

 

Figura 8 – Mapa conceitual Aluno A6 

Fonte: Material produzido pelos alunos.



 

 

 
 

CONCLUSÕES 

Analisando a capacidade de organização dos conceitos físicos em um diagrama, as 

conexões entre conceitos e o uso de preposições de ligação é possível diagnosticar dificuldades e 

avaliar o avanço dos alunos durante o processo de aprendizagem. Os resultados obtidos reforçam 

a necessidade de utilização da ferramenta durante o processo de forma gradativa no sentido de 

verificar evolução conceitual. É importante salientar que durante as apresentações dos MC, na 

tentativa de formar proposições, muitos alunos identificaram conectores inadequados ou relações 

incorretas entre os conceitos. Isso corrobora com a característica, destacada pelos autores 

referenciados no trabalho, da necessidade de apresentação oral (leitura) dos MC pelos alunos que 

os confeccionaram. Outro aspecto importante, apesar de não ser objetivo foco desse trabalho 

refere-se à recursividade. Os MC representam uma ferramenta que possibilita que os alunos 

possam avançar no conhecimento a partir da identificação e retificação dos erros apresentados.  

Não pretende-se com esse trabalho, defender a eficácia da ferramenta e sugerir a sua 

exclusiva utilização, mas sim difundir uma possibilidade, que conforme os resultados apresentados, 

oferece vantagens e também algumas fragilidades que podem ser melhoradas e adequadas aos 

tópicos específicos e ao contexto de aplicação.  
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Resumo 

 

No contexto educacional público brasileiro, o livro didático é um recurso disponibilizado, a alunos e 

professores, por meio do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD). Uma vez que 

esses materiais subsidiam a aproximação dos estudantes aos conteúdos científicos, estudos 

apontam sobre a importância da inserção de aspectos da História e Filosofia da Ciência. Esse 

trabalho tem por objetivo identificar como o conceito de Calor é contextualizado historicamente, em 

um livro aprovado no PNLD 2018. Para tal, empregamos as técnicas da Análise Textual Discursiva 

(ATD). Os resultados encontrados indicam que embora se faça menções sobre a História, a 

mesma se apresenta em formato de pequenos recortes, sendo este um erro recorrente em Livros 

Didáticos. O presente livro didático apresenta uma visão individualista e com enfoque em datas, 

excluindo por completo as inquietações e implicações que resultaram no desenvolvimento histórico 

do conceito de Calor. 

Palavras-chave: História e Filosofia da Ciência; Ensino de Física; Calor. 

 

INTRODUÇÃO 

 Desde 1996, o então denominado Programa Nacional do Livro Didático (atualmente 

Programa Nacional do Livro e do Material Didático – PNLD) se mostra como uma importante 

iniciativa para avaliação, aquisição, e distribuição de livros a escolas públicas brasileiras; 

oportunizando, ao aluno, o acesso a textos de cunho científico (SILVEIRA; OSTERMANN, 2002). 

No entanto, no que tange a elaboração desses materiais, estudos apontam que não há um cuidado 

com as bases históricas e filosóficas das Ciências, que embasam essas obras (LIMA et al., 2018). 

Segundo Raicick e Peduzzi (2016), “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” (p.168). Nesse mesmo contexto, os grandes investimentos feitos pelo governo no 

PNLD, somados a falta de formação dos autores na área de epistemologia, resultam em obras 

contendo concepções filosóficas ultrapassadas (LIMA et al., 2018). Todavia, a inserção e 

discussão de aspectos filosóficos no Ensino de Física (principalmente em materiais didáticos) é 

algo quem vem ganhando espaço no Brasil desde meados da década de 1990 (RAICICK; 

PEDUZZI, 2016; LANGHI; NARDI, 2007; LIMA et al, 2018). 

 Apesar de o livro didático se mostrar como um instrumento relevante para a prática 

docente e também para a aprendizagem do aluno, este acaba, por vezes, determinando 

exclusivamente a forma como o ensino é trabalhado, bem como a maneira que os currículos são 

articulados. Sendo assim, o livro didático se configura, em muitas das vezes, o único texto que o 

aluno dispõe para estudar conteúdos científicos, onde os caminhos escolhidos para apresentar a 

Ciência irão influenciar as concepções que aluno construirá acerca de sua natureza 

(MARTORANO; MARCONDES, 2016; LANGHI; NARDI, 2007; ROSA; LAMBACH, 2018; 

OSTERMANN; RICCI, 2004). 
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 Conforme apontam Raicick e Peduzzi (2016) existe uma tendência em os livros didáticos 

apresentarem, de forma equivocada, uma História da Ciência fragmentada e, geralmente, pautada 

por anedotas de cientistas como sujeitos fantasiosos. O mesmo se aplica para a fundamentação 

filosófica das narrativas construídas nesses materiais. Ou seja, elas são inseridas apenas com a 

finalidade estética e cronológica, sem uma rigorosa preocupação em qual postura epistemológica o 

texto se ancora. 

 Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo analisar o capítulo introdutório 

sobre o conceito de Calor, de uma obra do componente curricular de Física selecionada pelo 

PNLD na edição de 2018, buscando identificar se há uma efetiva contextualização histórica do 

conceito apresentado. 

 

METODOLOGIA 

 Foi elencada uma das obras aprovadas pelo PNLD 2018 e, a partir disso, analisamos 

mediante as orientações da Análise Textual Discursiva (ATD). Essa análise consiste em um 

conjunto de técnicas de caráter fenomenológico, que busca identificar, selecionar e agrupar 

elementos coesivos pertencentes ao conjunto (s) do (s) texto (s) analisados, propiciando ao 

pesquisador elaborar interpretações, caracterizando-se como uma metodologia com um viés 

hermenêutico (MORAES; GALIAZZI, 2014). De forma sucinta, é plausível afirmar que a ATD 

consiste em três etapas cíclicas e prospectivas. Abaixo discutirei brevemente cada uma delas, bem 

como sua aplicabilidade sob o conjunto de textos, denominado por Moraes e Galiazzi (ibid.) como 

corpus. 

1º Unitarização (fragmentação): consiste, como o próprio nome sugere, fragmentar os textos 

em unidades menores de modo que, cada uma delas, tornem-se unidades de significância, 

ou seja, que o pesquisador fixe sua atenção nelas, de modo que venham, enquanto 

unidade, a compor uma pequena parte do fenômeno emergente. 

 

2º Categorização (estabelecimento de relações): o pesquisador, valendo-se da própria 

fundamentação que sustenta a pesquisa, bem como a sua própria formação intelectual, irá 

agrupar os fragmentos da etapa anterior em unidades maiores (as categorias), onde estas 

tenham coerência e afinidade entre si e, enquanto categoria, consigam expressar uma 

parcela maior do fenômeno analisado. 

3º Metatextos (elaboração de novas compreensões): esta consiste em uma etapa descritiva, 

onde o pesquisador/autor irá compor textos (metatextos), pautado nas obtenções das 

etapas anteriores, buscará por fim, trazer a luz uma nova compreensão do fenômeno.  

Nessa perspectiva, e ancorados pelas técnicas descritas acima, elencamos duas 

categorias a posteriori: Contextualização histórica dos conceitos, evolução histórica do conceito.  

Categorias a posteriori são aquelas definidas pelo (s) autor (s) a partir da leitura e 

apropriação do corpus. Sendo assim, pelo fato do presente texto tratar-se de um trabalho mais 

enxuto, quando comparado a um artigo completo, não apresentaremos na seção de resultados e 

discussões os metatextos de forma literal. Nos restringimos apenas a fazer uma resumida 

discussão se há, ou não, contextualizações históricas, e se houver, de que forma ela é feita. 

     

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 Como já mencionado, o livro didático é uma peça importante dentro do processo de ensino 

e aprendizagem. Nas últimas décadas, há uma grande discussão nos meios acadêmicos para 

inserção da História e Filosofia da Ciência nos livros didáticos, bem como a fundamentação a partir 
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de métodos modernos (RAICICK; PEDUZZI, 2016), produzindo obras mais contextualizadas do 

que seccionadas, onde os conteúdos possam ser inseridos no contexto do aluno, fornecendo 

condições de explicar os fenômenos que vivencia. Outro fato a ser considerado é que uma parcela 

expressiva dos professores que ministram a disciplina de Física no Brasil não é formada em Física, 

mas sim em outras dentro da área das Ciências Exatas (LIMA et al., 2017).  

 Pautado em tais premissas, é possível afirmar que para um livro didático ser condecorado 

como bom, deve ter algumas preocupações básicas. Em primeiro lugar, partir de um contexto, por 

exemplo o social, e inserir o “conceito” a partir dele, buscando propiciar uma aproximação entre o 

texto da obra e a linguagem do aluno, de modo a evitar narrativas engessadas e “extremamente 

técnicas”, perdendo um espaço importante no processo de ensino aprendizagem, que é o diálogo, 

ou tratando-se de um livro, o tom de conversação, para que haja uma confluência entre a fala do 

autor e o entendimento do leitor.  

 Na obra analisada, intitulada de “Física”, dos autores Guimarães, Piqueira e Carron, 

publicada pela editora Ática em 2016, isto é um fato pouco explorado, uma vez que depois de 

apresentar dois exemplos simples em um parágrafo, parte diretamente para a conceituação de 

Calor. Fazendo isto, antes mesmo de uma contextualização mais elaborada para situar o leitor em 

um cenário: 

 

Quando dois corpos, com diferença de temperatura, são colocados em contato, a 

energia é transferida em razão das colisões microscópicas das partículas que os 

constituem. A energia é transferida do corpo que possui maior grau de agitação média 

das partículas para o corpo com menor grau. Essa troca de energia termina quando as 

partículas dos dois corpos tiverem o mesmo grau de agitação média. Nessa situação 

final, dizemos que os corpos estão em equilíbrio térmico. (GUIMARÃES; PIQUEIRA; 

CARROM, 2016, p.12). 

 

 Em segundo lugar, embora a obra tente abordar fatos históricos, estes não estão 

condensados no corpo do texto, mas sim em pequenos quadros denominados de “Física tem 

História”, o que acaba por exprimir uma visão um tanto quanto limitada, pois as Ciências, e em 

específico a Física, são empreendimentos culturais e, portanto, não podem ser desvinculados de 

sua História. Abordagens dessa natureza demonstram que os autores estão mais preocupados em 

apresentar nomes, datas e a contribuição de cada cientista para o estudo e aperfeiçoamento 

daquele campo do conhecimento, do que uma discussão mais longa e fundamentada da evolução 

do conceito de calor dentro do contexto social da época. Um exemplo que evidencia essa 

colocação pode ser notado ao ler um desses quadros que discute a história/ evolução do conceito 

físico de calor: 

 

No início do século XVIII, o médico alemão Georg Ernst Stahl (1660-1734) lançou a 

ideia do flogístico, [...]. Essa teoria foi derrubada pelos trabalhos de Antoine Laurent 

Lavoisier (1743-1794), que estabeleceu as bases para a teoria do calórico. [...] Ao 

colocar dois corpos em contato, um quente e outro frio, o quente cederia calor para o 

mais frio até que suas temperaturas se igualassem. Em 1798, Benjamin Thompson 

(1753-1814), conhecido como conde de Rumford, observando o aquecimento das 

brocas utilizadas na fabricação de canhões, propôs uma explicação sobre o calor com 

base no trabalho mecânico realizado pelas forças de atrito. (GUIMARÃES; PIQUEIRA; 

CARROM, 2016, p.29). 

 

 Essa narrativa é construída de modo a não responder algumas perguntas básicas: quais 

os outros cientistas que produziram estudos que deram suporte para que Stahl, Lavoisier e 
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Thompson chegassem às conclusões que chegaram?  Quais as inquietações que levaram esses 

cientistas citados a estudarem esse fenômeno? Essas perguntas não são respondidas, construindo 

assim, uma visão de Ciência individualista e datada. Pertinente ressaltar a ausência de figuras 

históricas não europeias o que remete a um certo colonialismo didático, fenômeno implícito em 

livros didáticos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 É de extrema importância que as obras distribuídas às escolas públicas, por intermédio do 

PNLD, apresentem uma construção histórica que permita o professor introduzir conceitos 

científicos através de contextos. Nesse sentido, essa preocupação tem que partir em um primeiro 

momento, dos próprios critérios de seleção do programa, para que sejam escolhidas obras que 

façam essas contextualizações de forma condensada no texto. Uma vez que trazer algumas 

informações históricas em pequenos quadros rompe com a possibilidade de apresentar ao aluno o 

conceito como um “processo”, a “ciência como uma construção humana”. Se tratando das 

narrativas de livros didáticos (caracterizando-se como os primeiros contatos do aluno com textos 

científicos), a contextualização histórica quando feita de forma supérflua acaba induzindo ao 

eletismo científico, a distorções, e a anedotas fantasiosas. Sendo assim, a obra analisada, embora 

busque se valer da história para fundamentar e contextualizar a narrativa sobre a introdução do 

conceito de Calor, acaba por recair no erro de muitos livros didáticos, ou seja, apresentar ela em 

pequenos recortes no meio de capítulos ao invés de condensá-las ao longo deles.   
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Resumo 

 

Os estudos sobre questões de gênero no Ensino de Física ainda são escassos na literatura 

nacional e, devido a isso, existem poucas orientações sobre como podemos abordar essas 

questões em sala de aula. Com o objetivo de diminuir essa lacuna, apresentamos neste trabalho a 

análise de uma aula tradicional de Física utilizando uma ferramenta analítica fundamentada no 

referencial Womens way of knowing. Esse tipo de estudo nos possibilita analisar e refletir se 

nossas práticas pedagógicas nas aulas de Física, na educação básica e no ensino superior, são 

inclusivas para as meninas. Por fim, apresentamos sugestões sobre como podemos incorporar nas 

aulas de Física elementos que proporcionem um ensino que contemple as formas de conhecer das 

mulheres. 

Palavras-chave: questões de gênero, ensino de Física, formas de conhecer. 

  

INTRODUÇÃO 

Segundo a revisão da literatura nacional realizada por Gedoz, Pereira e Pavani (2018) no 

período de 2002-2017 foram encontrados apenas 17 artigos que tratavam sobre questões de 

gênero no Ensino de Física nas principais revistas sobre Ensino de Ciências. Além do baixo 

número de trabalhos, a maior parte deles se concentram em apresentar as desigualdades de 

gênero sem discutir mais a fundo possíveis soluções para amenizar esses problemas. Devido a 

isso, este trabalho tem como objetivo apresentar a análise de uma aula tradicional de Física 

utilizando uma ferramenta analítica proposta por GEDOZ (2019) fundamentada no referencial 

Womens way of knowing (BELENKY, 1986). Através da análise podemos refletir se nossa prática 

pedagógica é inclusiva para meninas e sobre quais elementos podemos incorporar nas aulas de 

maneira que contemple a forma de conhecer das mulheres, de acordo com o referencial adotado. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

No estudo desenvolvido por Belenky et. al (1986), são apresentadas cinco perspectivas 

diferentes a partir das quais as mulheres veem a realidade e tiram conclusões sobre questões 

como a verdade, a autoridade e o conhecimento. As cinco perspectivas propostas são: Silêncio, 

Conhecimento Recebido, Subjetivismo, Conhecimento Processual e Conhecimento Construído. A 

categoria que mais recebeu atenção foi a do Conhecimento Processual, que é dividida em dois 

tipos: Conhecimento Conectado e Conhecimento Separado. O indivíduo que utiliza o 

Conhecimento Conectado procura o entendimento e significado. Ele acredita que para entender o 

que uma pessoa está dizendo é preciso adotar os próprios termos dela. Seu propósito não é julgar 

mas sim entender. Esse tipo de conhecimento é obtido através de conexões mais profundas com o 

 
15Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
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objeto a ser entendido. O sujeito que utiliza o Conhecimento Separado avalia argumentos através 

de regras e procedimentos fixos para garantir um julgamento imparcial e para testar a validade das 

informações. Procura ser analítico, objetivo e utiliza um tom competitivo, envolvendo argumentos e 

debates, criticando outras posições e mantendo um distanciamento do objeto que está sendo 

analisado. Segundo as autoras, a forma de conhecer Conectada tem sido desvalorizada pela 

sociedade, desvalorizando também a pessoa que a utiliza. Quando comparado com os homens, as 

mulheres apresentam com maior frequência uma preferência ao Conhecimento Conectado 

(GALOTTI et al., 1999; RODMAN, 2015). Com isso, as meninas acabam tendo mais dificuldades 

de entenderem os conteúdos de Física, já que a disciplina acaba apresentando uma abordagem 

mais próxima do Conhecimento Separado. 

 

FERRAMENTA ANALÍTICA 

A ferramenta de análise utilizada neste trabalho foi proposta por Gedoz (2019) e tem por 

objetivo caracterizar se uma atividade segue os princípios do Conhecimento Conectado (Atividade 

Conectada) ou do Conhecimento Separado (Atividade Separada). A seguir apresentamos de forma 

simplificada a ferramenta de análise.  

Atividade Conectada (AC): é uma atividade que contempla as características do Conhecimento 

Conectado. Os critérios necessários para identificar se uma atividade analisada é uma AC estão 

agrupados em três categorias principais: 1) Empatia, 2) Postura não autoritária e 3) Valorização.  

1) Empatia: esta categoria diz respeito à postura adotada pelo indivíduo que está coordenando a 

atividade em relação ao aluno(a) e ao seu conhecimento. Esta postura pode ocorrer das seguintes 

maneiras: 

a) Entender o(a) aluno(a) nos seus próprios termos;  

b) Ajudar o outro. 

2) Postura não autoritária: esta categoria diz respeito à forma como o indivíduo que está 

coordenando a atividade utiliza o conhecimento do(a) aluno(a) e apresenta os conteúdos 

científicos. Essa categoria pode ser contemplada de quatro maneiras:  

a) Destacar as ferramentas que os(as) alunos(as) já possuem;  

b) Levar em conta experiências e interesses pessoais;  

c) Mostrar os limites do conhecimento científico;  

d) Mostrar o lado humano do(a) professor(a) e da ciência. 

3) Valorização: esta categoria diz respeito à forma como o indivíduo que está coordenando a 

atividade valoriza o(a) aluno(a) como indivíduo. A valorização do estudante(a) pode ocorrer da 

seguinte maneira:  

a) Elogiar.  

Atividade Separada (AS): é uma atividade que contempla as características do Conhecimento 

Separado. Os critérios necessários para identificar se uma atividade analisada é uma AS estão 

agrupados em três categorias principais: 1) Julgamento Imparcial, 2) Autoritarismo e 3) 

Competitividade. Cada categoria é constituída por itens que descrevem os elementos necessários 

que precisam ser contemplados. 

1)  Julgamento Imparcial: esta categoria diz respeito a maneira como um indivíduo avalia 

informações ou também a forma como o coordenador da atividade ensina a avaliá-las. Essa 

postura pode ocorrer através de: 
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a) Procedimentos fixos;  

b) Desapego.  

2) Autoritarismo: Esta categoria diz respeito à forma como o coordenador da atividade apresenta o 

conhecimento e a postura que ele adota em relação aos conhecimentos dos(as) alunos(as). Essa 

postura pode ocorrer através das seguintes maneiras:  

a) Verdades absolutas;  

b) Professor(a) como autoridade;  

c) Omissão do desenvolvimento do conhecimento. 

3) Competitividade: Esta categoria diz respeito à forma como um indivíduo se comporta em relação 

a opinião de outra pessoa. Essa categoria pode ocorrer através das seguintes maneiras:  

a) Criticar o outro;  

b) Debates. 

 

COLETA DE DADOS 

Para a coleta de dados foi observada uma aula de Física de uma escola estadual da zona 

sul de Porto Alegre – RS. A aula foi gravada utilizando uma câmera digital e posteriormente 

realizou-se a transcrição do áudio. Na aula observada, a professora apresentou conceitos básicos 

sobre ondas como período, frequência e amplitude. Essa observação ocorreu numa época em que 

os professores estavam em greve. Com isso, cada período de aula durava 20 min. Mesmo que a 

aula observada estivesse em um contexto diferente do usual, com período reduzido, e mesmo que 

ela possa não ser representativa em relação a forma de dar aula da professora, podemos 

considerar que a mesma seja representativa de uma aula tradicional de Física (aula expositiva, 

centrada no professor, pouca interação entre professor-aluno e aluno-aluno, aprendizagem de 

conceitos para resolução de exercícios). 

 

ANÁLISE E CONCLUSÕES 

Ao iniciar a aula a professora pergunta aos estudantes o que eles entendem sobre ondas. 

Alguns alunos e alunas dão exemplos de ondas sonoras e ondas do mar. Nesse momento da aula, 

a abordagem utilizada pela professora se enquadram na categoria CC: 2) Postura não 

autoritária; b) Levar em conta experiências e interesses pessoais, pois ela quer entender o 

que os alunos e alunas entendem sobre ondas. No entanto, o exemplo que ela opta por utilizar na 

explicação é o do movimento de uma corda. Com isso, a abordagem utilizada para explicar o 

exemplo pode ser classificada como CS: 2) Autoritarismo; b) professor como autoridade, pois 

ela não utilizou os exemplos apresentados pelos alunos e alunas, mas sim o que ela tinha pré-

definido. Em casos como esse, caso o professor ou professora opte por utilizar uma abordagem 

que envolva apenas as caraterísticas da Atividade Conectada, uma alternativa seria perguntar com 

antecedência sobre o que os alunos e alunas entendem sobre o novo conceito de Física a ser 

estudado, para que seja possível preparar uma aula utilizando os exemplos trazidos pelos 

estudantes.  

Após introduzir o assunto, a professora começa a explicar conceitos básicos sobre ondas, 

como frequência, período e amplitude, e suas definições. A abordagem utilizada nesse momento 

da aula se enquadra na AS: 2) Autoritarismo; a) Verdades absolutas; b) Professor(a) como 

autoridade; c) Omissão do desenvolvimento do conhecimento, pois ela não discute as 
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limitações daquele conteúdo, não dialoga com os estudantes, e não apresenta como aquele 

conhecimento foi desenvolvido. Em casos como esse, caso o professor ou professora opte por 

utilizar a abordagem da Atividade Conectada para apresentar os conceitos básicos sobre ondas, 

uma sugestão seria utilizar elementos da história da ciência para mostrar os limites do 

conhecimento e como foi construído. Além disso, é importante que ocorra um diálogo com os 

estudantes, procurando conectar o conteúdo com as experiências dos alunos e alunas.  

Após apresentar as definições básicas, que dura boa parte da aula, a professora começa a 

explicar sobre a unidade de medida Hertz. Nesse momento, a professora volta a utilizar a 

abordagem da Atividade Conectada quando pergunta aos estudantes se eles já conheciam essa 

unidade e em que situações. Em seguida ela continua utilizando essa abordagem quando utiliza o 

exemplo de um aluno e traz exemplos do cotidiano dos estudantes, como computadores, 

eletrodomésticos e componentes eletrônicos. Com isso, nesse momento a abordagem da 

professora se enquadra em CC: 2) Postura não autoritária; b) Levar em conta experiências e 

interesses pessoais. 

Por fim, a professora constrói uma tabela no quadro onde apresenta diferentes períodos e 

frequências, e propõem aos alunos e alunas que transformem os períodos em frequências e vice-

versa. Nesse momento, a professora resolve os exercícios junto com os estudantes, utilizando uma 

abordagem que se enquadrando na AC: 1) Empatia; b) Ajudar o outro, pois ela procura ajudá-los 

a resolver os exercícios. No entanto, a abordagem que prevaleceu foi a da Atividade Separada, 

pois ela apenas trabalhou com substituição de fórmula. Devido a isso, essa parte da aula se 

enquadra na AS:1) Julgamento Imparcial; a) procedimentos fixos. Nesse caso, uma alternativa 

para utilizar a abordagem da Atividade Conectada seria desenvolver um problema próximo da 

realidade dos alunos e alunas em que é preciso calcular o período e a frequência.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da análise da aula de Física podemos identificar na aula da professora aspectos 

da Atividade Conectada e Separada, porém esta última acabou predominando. A utilização da 

ferramenta nos possibilita enxergar em quais momentos da aula poderia ter sido utilizado a 

abordagem da Atividade Conectada. Com isso, a ferramenta analítica proposta por Gedoz (2019) 

se mostra útil não só para avaliar uma aula ou atividade, mas também para analisar planos de aula 

procurando introduzir, quando possível, elementos do Conhecimento Conectado. Ao introduzir 

esses elementos nas aulas de Física, estaremos proporcionando um ensino de Física mais 

igualitário em termos de gênero. 
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Resumo 

 

 Ainda hoje, a Física no Ensino Médio é frequentemente apresentada como um conjunto de 

teorias isoladas e com pouca aplicabilidade real. Esse cenário não favorece a discussão de 

questões sócio-científicas em sala de aula. O objetivo do presente trabalho é apresentar duas 

propostas de atividade experimental para o Ensino Médio que contribuam para a vinculação entre 

teoria e prática no Ensino de Física. Utilizando a metodologia de Episódios de Modelagem e a 

filosofia do conhecimento livre, promovemos essa vinculação por meio de atividades que 

demandam a interação do aluno com a realidade através de modelos físicos. Com enfoque na 

Eletrodinâmica, as atividades podem ser exploradas em qualquer uma das séries do Ensino Médio, 

e os materiais elaborados para elas são disponibilizados com licenças livres. 

Palavras-chave: atividades experimentais, modelagem científica, laboratório de física. 

 

INTRODUÇÃO 

 A disciplina de Física é comumente apresentada aos alunos como um conjunto de teorias 

isoladas que não possuem conexão com situações-problema pertencentes à realidade. Essa 

desconexão é reforçada pelos tipos de problemas com que os alunos são defrontados ao longo de 

seu processo de aprendizagem: situações previamente idealizadas que não proporcionam aos 

estudantes reflexões sobre os pressupostos que fundamentam os modelos científicos. Isso 

acarreta limitações na capacidade de lidar com situações-problemas reais cujas soluções 

demandem o uso de algum conceito da Física, pois a conexão entre teoria e realidade 

normalmente não é fomentada adequadamente em sala de aula. Além disso, tal cenário não 

favorece que os alunos construam competências para mobilizar conhecimentos científicos quando 

se posicionam em questões sócio-científicas. 

 Utilizando a Modelagem Didático-Científica (MDC), centrando-se no objetivo de vincular 

teoria e prática no ensino de Física, foi desenvolvida a metodologia de “Episódios de Modelagem” 

(HEIDEMANN, ARAUJO & VEIT, 2016), um referencial para o delineamento, condução e  

avaliação de atividades experimentais que defrontam os estudantes com situações-problema cujas 

soluções demandem a mobilização de conhecimentos do campo conceitual da MDC. Os Episódios 

de Modelagem acontecem em quatro etapas principais, as quais serão discutidas na próxima 

seção. Para problematizar as atividades, utilizamos neste trabalho os preceitos do conhecimento 

livre, levando para a sala de aula questões sócio-científicas acerca da propriedade do 

conhecimento e suas relações com desigualdades sociais e econômicas. 

 O objetivo deste trabalho é apresentar duas atividades construídas com base na 

metodologia de Episódios de Modelagem e nos preceitos do conhecimento livre. Voltadas para o 

Ensino Médio e focadas na Eletrodinâmica, são duas atividades experimentais para contribuir com 

a vinculação entre teoria e prática no ensino de Física.  

 

 
16  Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
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MODELAGEM DIDÁTICO-CIENTÍFICA E OS EPISÓDIOS DE MODELAGEM 

 As atividades apresentadas neste trabalho, delineadas a partir da metodologia denominada 

de Episódios de Modelagem (HEIDEMANN, ARAUJO & VEIT, 2016), se amparam no referencial 

teórico-epistemológico da Modelagem Didático-Científica e buscam combater as críticas e 

limitações comumente dirigidas ao laboratório tradicional (BORGES, 2002) por meio de sua 

estrutura diferenciada, defrontando o estudante com atividades experimentais bem 

problematizadas, que possibilitem que ele assuma uma postura ativa como protagonista no 

processo de ensino-aprendizagem e o envolvam desde o planejamento até a execução dos 

experimentos. A Modelagem Didático-Científica (MDC) é um referencial teórico-metodológico que 

parte da tese de que a modelagem científica pode ser entendida como “[…] um campo conceitual 

subjacente aos campos conceituais específicos da física para propor conhecimentos de referência 

que os estudantes precisam mobilizar quando enfrentam situações que demandam a construção, o 

uso e a validação de modelos científicos”. (HEIDEMANN, ARAUJO & VEIT, 2016, p. 3) 

 Apoiados na MDC, os Episódios de Modelagem são atividades experimentais cujo objetivo 

principal é defrontar os estudantes com situações-problema que não sejam fortemente idealizadas, 

para as quais as soluções possíveis demandem a construção e a mobilização de conhecimentos 

do campo conceitual da modelagem científica. Em outras palavras, busca-se proporcionar 

situações aos estudantes que dêem sentido aos conceitos desse campo conceitual. Para atingir 

esse objetivo, opta-se por estruturar as atividades em quatro etapas principais, quais sejam: i) 

tarefa de leitura, anterior à realização da atividade, ii) discussão inicial, iii) investigação e iv) 

discussão final. 

 Aos moldes do que é preconizado na metodologia de Just-in-Time Teaching (ARAUJO & 

MAZUR, 2013), na tarefa de leitura, é entregue um pequeno texto para os alunos, contendo no 

máximo cinco páginas, que aborda conceitos e teorias da Física que precisarão ser mobilizados ao 

longo da atividade. Os alunos respondem, então, a um conjunto de perguntas relacionadas à 

leitura sugerida e entregam suas respostas ao professor até dois dias antes da realização da 

atividade. A partir das respostas, o professor poderá, no começo da atividade, esclarecer as 

principais dificuldades apresentadas pelos estudantes nas questões da tarefa. Na discussão inicial, 

o professor apresenta o problema a ser enfrentado na atividade com base nos conhecimentos 

mobilizados na tarefa de leitura, com enfoque na problematização dos experimentos que serão 

realizados pelos estudantes e nas simplificações dos eventos que motivam a investigação. A 

problematização é um dos aspectos centrais dos Episódios de Modelagem que os diferenciam das 

atividades experimentais tradicionais, uma vez que atribuir um propósito bem definido à 

investigação proposta tem potencial para fomentar atitudes positivas dos estudantes no laboratório, 

instigando a curiosidade e motivando os alunos a resolver o problema. 

 Na investigação, os estudantes se dividem em pequenos grupos para realizar 

investigações experimentais com o intuito de resolver o problema proposto na discussão inicial. 

Essa etapa é orientada por um guia de atividade, o qual contém a problematização, conhecimentos 

científicos básicos que serão úteis para a investigação e opções de investigação. O papel do 

professor nessa etapa é de mediador, orientando os alunos no processo de delineamento da 

atividade experimental e na coleta e tratamento de dados. A discussão final é a última etapa do 

Episódio de Modelagem. Após a investigação, os grupos devem apresentar os seus resultados e 

conclusões para os colegas e para o professor, com o auxílio de pequenos quadros brancos que 

permitam a visualização simultânea do que for compartilhado por vários grupos. Nesse momento, o 

papel do professor enquanto mediador é fundamental, visto que a criação de um ambiente de 

respeito e colaboração é essencial para que os estudantes se sintam encorajados a expor suas 

ideias. O professor deverá incluir durante a apresentação termos técnicos para aprimorar o 

discurso dos estudantes e chamar a atenção para os aspectos da modelagem envolvidos na 

atividade, fomentando o debate entre os atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 

 Os dois episódios de modelagem apresentados neste trabalho possuem uma 

problematização centrada nos preceitos do movimento de difusão de conhecimento livre, 

incorporando questões sócio-científicas ao debate conduzido com os estudantes da Educação 
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Básica. É por meio de um dos principais elementos necessários para a difusão do conhecimento 

livre que a avaliação da atividade foi feita: a elaboração de uma documentação para o experimento 

delineado. Esses dois elementos serão detalhados na seção seguinte. 

 

CONHECIMENTO LIVRE E CIÊNCIA ABERTA 

 Chama-se de Conhecimento Livre aquele conhecimento compartilhável e com acesso 

irrestrito. Usualmente, tal acesso é garantido por licenças construídas a partir dos preceitos que 

caracterizam um Software Livre. Desse modo, Conhecimento Livre é todo aquele conhecimento 

que permite ao indivíduo o seu uso, estudo, modificação e distribuição de maneira irrestrita sob 

alguma licença permissiva livre. A abertura de conhecimentos possibilita: i) o compartilhamento de 

ideias; ii) a construção de novas ideias de maneira mais rápida e bem fundamentada; e iii) a 

construção de autonomias (PEZZI et al., 2017). Dada a importância da difusão do conhecimento, 

cabe o questionamento: por que há conhecimentos aos quais não temos acesso? A quem 

interessa restringir o acesso a determinados saberes? Tais perguntas podem ser respondidas por 

meio de reflexões sobre as relações entre conhecimento e poder. Por se tratar de um tema amplo 

e potencialmente gerador de debates, o Conhecimento Livre foi utilizado como tema para 

problematizar os Episódios de Modelagem apresentados neste trabalho. 

 Um aspecto essencial da difusão do Conhecimento Livre é o processo de documentação. 

Elementos como o processo de construção e a motivação de um projeto precisam ser 

disponibilizados em documentos para a difusão de conhecimentos livres. Caso o projeto envolva a 

construção de um aparato eletrônico, é importante disponibilizar o esquemático da montagem 

visando facilitar a construção das ligações presentes, evitando possíveis equívocos. Caso haja 

alguma programação, também é importante disponibilizá-la. Esses são alguns aspectos que 

tornam a documentação de um projeto ou de um conhecimento em geral muito importante na 

disseminação do conhecimento de forma efetivamente livre. Documentar um projeto requer dos 

estudantes habilidades de representação, vinculadas ao campo conceitual da modelagem didático-

científica, e por isso esse aspecto da abertura do conhecimento foi enfatizado nas atividades 

apresentadas a seguir. 

  

PROPOSTAS DE EPISÓDIOS DE MODELAGEM PARA O ENSINO MÉDIO 

 Sugere-se ao professor que divida os alunos em pequenos grupos para a realização das 

atividades. A primeira, intitulada “Quero um mundo melhor!”, tem como principal objetivo discutir 

ferramentas de representação, que são fundamentais tanto para o ato de modelar como para a 

difusão de conhecimento. Primeiramente, cada grupo recebe, aleatoriamente, a documentação de 

um projeto para montá-lo. Espera-se que o aluno consiga interpretar e montar o projeto a partir da 

documentação recebida, fazendo relações entre os símbolos utilizados para representar 

componentes eletrônicos com os objetos da realidade. Após os grupos concluírem as montagens 

dos projetos, solicita-se a troca dos projetos construídos entre os grupos e inicia-se a segunda 

parte do episódio de modelagem, na qual os alunos devem fazer a representação do projeto 

recebido. Espera-se que os estudantes consigam, partindo dos objetos da realidade, associar a 

cada componente eletrônico a sua representação adequada. É importante ressaltar que os grupos 

não têm acesso às documentações prontas nessa etapa. No momento da discussão final, os 

alunos apresentam e discutem com os colegas os resultados de ambas as etapas da investigação. 

Nessa atividade, espera-se que os estudantes mobilizem competências de modelagem como, por 

exemplo, dirigidos por teorias e modelos científicos, representar simplificadamente um objeto da 

realidade, identificar os elementos-chave de um evento real, e delinear procedimentos de controle 

de variáveis. 

 A segunda atividade, intitulada “Luz que acende quando eu passo, porta que abre quando 

eu chego: seria eu um mago ou será apenas física mesmo?”, busca indagar os alunos com 

situações que demandem reflexões sobre o processo de medida em sistemas de automação, 
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promovendo um maior entendimento sobre como modelos teóricos regem o funcionamento dos 

instrumentos de medida. Primeiramente, é feita uma discussão com o grupo sobre processos de 

medição, explicitando como o uso de modelos científicos é fundamental para medir grandezas que 

só podem ser mensuradas de maneira indireta, como o tempo e a velocidade. Ao vincular isso com 

processos de automação por meio de exemplos envolvendo sensores e a placa Arduino, propõe-se 

que os alunos construam um sistema de automação e descrevam qualitativamente o seu 

funcionamento. Na discussão final, os estudantes apresentam os principais aspectos dos seus 

projetos, destacando os aspectos físicos que regem o funcionamento dos componentes e sensores 

utilizados. Nessa atividade, busca-se dar sentido ao conceito de operação empírica, em especial 

ao conceito de medição, fundamental no processo de contrastação de modelos teóricos.  

 Ao final de cada um dos episódios, os grupos são orientados a elaborar uma 

documentação. Na primeira atividade, a documentação se refere ao projeto representado na 

segunda etapa e, na segunda, ao sistema de automação construído. A entrega da documentação 

foi utilizada como instrumento de avaliação, uma vez que nela deveriam constar todos os aspectos 

e conhecimentos fundamentais trabalhados em cada um dos episódios de modelagem, sendo um 

bom indicativo do quanto os alunos aprenderam. Os materiais elaborados para cada uma das 

atividades, incluindo as tarefas de leitura, os guias de atividades e as apresentações de slides 

utilizadas nas discussões iniciais, estão disponíveis em: 

http://www.if.ufrgs.br/gpef/modelagem/SNEF2019. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As atividades propostas nesse trabalho têm como objetivo principal contribuir para a 

superação de algumas das limitações das atividades experimentais tradicionalmente realizadas no 

ensino de Física, principalmente no que se refere à desvinculação existente entre teoria e prática. 

Os Episódios de Modelagem delineados podem ser explorados em qualquer uma das séries do 

Ensino Médio e têm potencial para gerar um ambiente colaborativo entre os alunos, levando 

questões socio-científicas relevantes para a sala de aula. As atividades apresentadas promovem 

melhor vinculação entre teoria e prática por demandarem a interação do aluno com a realidade por 

meio de modelos físicos, além de abrirem espaço na aula de Física para discussões que 

extrapolam os limites da sala de aula. Visamos não somente apresentar uma proposta, mas 

também inspirar professores para o delineamento de atividades que possibilitem a realização de 

uma melhor vinculação entre teoria e prática no ensino de Física. Foge ao escopo desse trabalho 

apresentar resultados de investigações ou aplicações dessas atividades em sala de aula. 
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Resumo 

 

O enfoque Ciência Tecnologia Sociedade e Ambiente (CTSA) tem se mostrado como uma 

perspectiva positiva para a formação de professores, pois possibilita aprofundar discussões tanto 

do ponto de vista teórico conceitual que permitem refletir sobre o currículo escolar, bem como 

sobre possíveis metodologias de ensino. Além disso, possibilita repensar a inserção das ciências 

da natureza na sociedade com uma perspectiva de formação cidadã e ética. Assim, oportuniza 

reflexões sobre o processo de aprendizagem que vai além de apenas memorizar conceitos e 

fórmulas, ou de resolver exercícios, mas sim formar com uma perspectiva humana e integral, onde 

os sujeitos envolvidos possam se inserir na sociedade e modificar o entorno onde vivem com 

responsabilidade e conhecimento. Neste sentido, estamos desenvolvendo um projeto de extensão 

a partir de oficinas didáticas oferecidas a professores das áreas de ciências da natureza que atuam 

no Ensino Médio, tendo como finalidade o planejamento e a implementação de atividades didático-

pedagógicas construídas coletivamente no grupo. Busca-se desenvolver uma formação continuada 

de forma consciente e que capacite aos docentes melhorar suas práticas tendo como meta a 

formação de sujeitos críticos. 

Palavras-chave: Abordagem CTSA, Metodologias de Ensino, Formação de Professores. 

 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos a educação escolar brasileira, tem mostrado avanços significativos no 

que diz respeito a fatores como, por exemplo, melhora na infra-estrutura, presença de livros 

didáticos mais qualificados, bibliotecas mais completas, laboratórios de informática e inovações 

tecnológicas, entre outros aspectos que deveriam favorecer a aprendizagem. Por outro lado, dados 

de aprendizagem obtidos através de avaliações como: SAEB, Prova Brasil, ENEM, entre outros, 

apontam resultados que não condizem com os esforços governamentais e os investimentos feitos 

na área. Percebe-se que o ensino formal ofertado nas escolas públicas na maioria do país não tem 

dado conta dos aspectos mais básicos e primordiais da aprendizagem, como por exemplo, 

aquisição de leitura e escrita, raciocínio lógico, etc. É comum ouvir dos professores tanto no Ensino 

Fundamental quanto no Ensino Médio que os alunos são/estão desmotivados, que não tem 

interesse, não conseguem ler, interpretar e produzir textos, não conseguem pensar a matemática 

de forma racional ou lógica. 

 
17 Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS) e financiada por Extensão do IFFar 

- Campus São Borja. 

mailto:daianechuquel21@gmail.com
mailto:ritielelleal@gmail.com
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Percebe-se que a escola permanece com um ensino engessado em teorias e práticas que 

não atraem mais a maioria dos alunos, que não contribuem na maior parte das vezes com a 

formação e a compreensão das questões diárias que motivam e mobilizam os alunos. O currículo 

está obsoleto e parece não ser mais possível vislumbrar perspectivas de mudanças. Alguns 

autores, dentre os quais Santos e Mortimer(2002), Pinheiro (2007), Nascimento e Lisingen (2006), 

Silva (2010) entre outros trazem a perspectiva de trabalho com o enfoque CTSA – Ciência-

Tecnologia-Sociedade-Ambiente como uma possibilidade de mudança no currículo escolar 

tornando o mesmo mais fluido, dinâmico e significativo aos alunos.  

Explorar o enfoque CTSA na Educação Básica permite preparar os sujeitos para uma 

perspectiva menos conteudista acerca da evolução do conhecimento científico e tecnológico bem 

como dos reflexos que esta evolução apresenta na sociedade. Assim, os conhecimentos 

relacionados ao enfoque CTSA permitem um repensar não somente sobre o que se ensina na 

Educação Básica, na perspectiva de aplicabilidade e de formação para o espírito científico e para a 

cidadania, mas, sobretudo permitem um repensar sobre os currículos na formação inicial de 

professores preparando com mais profundidade os acadêmicos futuros professores para atuarem 

na Educação Básica formando ou reformando este espaço de educação formal. 

 

Essa diferença entre o foco do conteúdo da educação CTS e o foco do currículo tradicional 

é notada também na forma de organização dos materiais curriculares, os quais se 

organizam a partir de temas sociais que remetem a conteúdos relativos a conhecimentos 

tecnológicos correlacionados e que por sua vez se direcionam a conceitos científicos que 

permitem a compreensão da questão tecnológica e, em seguida, desemboca numa 

compreensão mais ampla do problema social inicialmente posto para discussão. (SANTOS, 

2012, P. 54) 

 

 Assim nos anos de 2017 e 2018 desenvolvemos junto ao IFFar o projeto de pesquisa 

intitulado “Possibilidades e perspectivas de trabalho com o enfoque CTSA (Ciência Tecnologia 

Sociedade Ambiente) na educação básica a partir de um modelo teórico-metodológico formal”. O 

modelo teórico-metodológico formal foi construído e validado junto a professores das áreas de 

ciências da natureza e matemática de uma escola pública de São Borja, a partir de uma formação 

pedagógica desenvolvida com os mesmos. A partir da formação realizada ficou evidente que o 

trabalho com o enfoque CTSA, seja do ponto de vista de organização curricular ou metodológica, é 

praticamente desconhecido pelos professores participantes da formação. Por outro lado, conforme 

os depoimentos dos mesmos acreditam ser uma necessidade este tipo de abordagem, visto que 

ela permite não apenas contextualizar os conhecimentos, mas também trabalhar de forma 

articulada entre as áreas do conhecimento promovendo espaços de ensino e aprendizagem mais 

significativos. 

Já no ano de 2019, está em desenvolvimento tanto no espaço da extensão quanto da 

pesquisa outro projeto denominado “Atualização curricular e formação continuada para professores 

de ciências na educação básica”. Este projeto tem como objetivo geral “Proporcionar um espaço 

de formação continuada para professores de ciências da Educação Básica tendo como base o 

enfoque CTSA com a perspectiva de promover a atualização curricular e metodológica dos 

professores participantes”.  

Considerando-se o desconhecimento e o despreparo dos professores para o 

desenvolvimento de abordagens deste tipo, percebe-se a necessidade de promover espaços de 

atualização curricular e de formação continuada destes professores a fim de que os mesmos 

possam melhor se preparar para o processo de ensino. Ao vislumbrarmos que existem deficiências 

e carências quanto a formação dos professores das áreas de ciências da natureza que atuam na 
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educação básica e, ao mesmo tempo, o interesse dos mesmos em se qualificar, é necessário criar 

espaços que permitam a promoção de formação continuada dos mesmos.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Os espaços de formação continuada são promovidos por meio de oficinas/grupos de 

estudos organizados de forma interdisciplinar. A opção de trabalho por oficinas se deu em virtude 

de entendermos que as mesmas podem ser consideradas como espaços possíveis de se introduzir 

a reflexão a partir da ação e, neste sentido, podem ocorrer à apropriação, a construção e a 

produção de conhecimentos teóricos e práticos, de modo reflexivo. 

Além disso, as oficinas didáticas podem ser trabalhadas na perspectiva de 

compartilhamento de práticas sugerindo-se assim a construção coletiva e colaborativa entre os 

diferentes sujeitos que participam da mesma. Assim são organizadas atividades que em 

determinados momentos são desenvolvidas no coletivo com o objetivo de se estabelecerem 

discussões e estudos teóricos, assim como reflexões sobre as práticas desenvolvidas. Em outros 

momentos, o trabalho é desenvolvido em pequenos grupos que trabalham de forma interdisciplinar 

contemplando assim docentes das diferentes áreas das ciências da natureza. Estes momentos são 

destinados a construção de atividades ou projetos de ensino com base na abordagem CTSA.  

As oficinas são oferecidas mensalmente, de forma presencial. Após cada oficina presencial 

são destinadas tarefas a serem desenvolvidas pelos professores cursistas à distância em 

preparação ao encontro subsequente. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 As oficinas de formação continuada iniciaram no mês de junho de 2019 e o projeto 

encontra-se em desenvolvimento. No momento foram realizados três encontros de formação com 

os professores, sendo que procurou-se elaborar o perfil dos docentes que participam do espaço de 

formação, mapear as concepções dos mesmos sobre ciência e tecnologia, investigar o que eles 

sabem e conhecem sobre o enfoque CTSA  e também sobre como as questões relacionadas a 

ciência e,  a tecnologia estão apresentadas na Base Nacional Comum Curricular ( BNCC), bem 

como discussões sobre propostas de projetos com o foco de na abordagem CTS para diferentes 

níveis de ensino. 

No contexto dos encontros já realizados ficou evidente que o perfil dos professores que 

estão participando do espaço de formação mostra docentes preocupados com as questões de 

ensino e aprendizagem das ciências, com foco e desejo de organizar aulas mais curiosas e 

motivadoras para os seus alunos. Também, docentes preocupados com a situação atual da 

Educação Básica em termos de uma aprendizagem que proporcione uma formação crítica e atual. 

A compreensão dos professores sobre ciência e tecnologia é reducionista, sendo que de 

forma geral a ciência é vista tão somente como estudo de aspectos naturais, e a tecnologia como 

uma ferramenta e recurso facilitador. Afirmam que é comum e mais fácil falar sobre ciência, pois as 

disciplinas que ministram tratam de ciências. Alguns conseguem ver a relação ciência e tecnologia 

e a evolução de ambas juntas, outros tratam a tecnologia como às ferramentas para apresentar ou 

trabalhar os conteúdos das disciplinas. 

Neste sentido, percebe-se a importância deste espaço de formação na medida em que o 

mesmo proporciona reflexões sobre concepções equivocadas que necessitam ser repensadas em 

sua essência, possibilitando também reflexões sobre as práticas desenvolvidas no espaço de 

docência. 
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O enfoque CTSA é desconhecido para a maioria dos participantes, sendo que estes já 

começaram a se apropriar dos conceitos e dos autores que abordam esta temática. Assim os 

encontros têm se constituído como espaço de debates e troca de saberes e experiências de forma 

a esclarecer o que é ciência, tecnologia e o enfoque CTSA. Este trabalho inicial tem como objetivo 

preparar os professores para a realização de um trabalho/projeto futuro com seus alunos a partir 

de um tema social gerador de forma a unir conceitos das disciplinas, proporcionando a 

interdisciplinaridade e a contextualização.  

 

CONCLUSÃO 

Percebe-se que o propósito central da educação CTSA converge no sentido de formar para 

uma educação cidadã que tem como cerne o desenvolvimento da consciência, da capacidade de 

tomada de decisões e o desenvolvimento de valores sociais. Neste sentido, a educação CTSA 

mostra-se também um campo muito fértil para pensar práticas pedagógicas inovadoras tanto do 

ponto de vista curricular quanto metodológico. O caminho para tanto pode vir de espaços de 

articulação entre formação inicial e continuada, entre teoria e prática, respectivamente. 

A perspectiva da educação CTSA aproxima-se da Educação pretendida no espaço da 

formação de professores nos Institutos Federais de Educação Brasileiros. Neste contexto, a 

elaboração de propostas de ensino voltadas para professores da área de Ciências da Natureza na 

Educação Básica no espaço destes Institutos Superiores de Educação fortalece não apenas a 

própria formação de professores, mas encaminha para novas perspectivas na educação CTSA 

advindas de um espaço de formação que pensa também a Educação Profissional e Tecnológica 

como lócus para a construção do conhecimento e a inserção no mundo do trabalho.  
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Resumo 

 

Neste trabalho pretende-se apresentar o desenvolvimento da pesquisa que está sendo realizada 

no âmbito do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências. Serão apresentados os resultados 

obtidos, até o momento, da revisão de literatura que foi realizada sobre as seguintes temáticas: 

formação continuada de professores, análise de livros didáticos, conteúdos de matéria e energia 

presentes no 8º ano do Ensino Fundamental (previstos na BNCC). A pesquisa foi feita em quatro 

revistas nacionais de ensino de física e ciências nas edições publicadas nos últimos dez anos. 

Foram identificados e classificados 110 artigos envolvendo as temáticas pesquisadas. No entanto 

se verificou certa carência de temas relacionados aos conteúdos de matéria e energia previstos 

para o 8º ano, podendo este ser um fator dificultador para o ensino desses temas por professores 

de ciências. 

Palavras-chave: Matéria e Energia; Revisão da Literatura; BNCC; Formação Continuada. 

 

INTRODUÇÃO 

A realização desta atividade de pesquisa bibliográfica foi motivada pela escolha do tema da 

dissertação do autor, que visa à construção e aplicação de um curso de formação continuada para 

professores da rede municipal de ensino. O curso será baseado no documento normativo da 

BNCC (Base Nacional Comum Curricular) que será utilizada como referência curricular para o 

ensino no município de Bagé (RS) a partir de 2020. Este terá como público alvo professores do 

oitavo ano do Ensino Fundamental e serão trabalhados conteúdos referentes a unidade temática 

de matéria e energia que possui os seguintes objetos de conhecimento: fontes e tipos de energia 

(identificando renováveis e não renováveis), transformações de energia, cálculo de consumo de 

energia, circuitos elétricos (montagem e comparação com circuitos residenciais) e uso consciente 

de energia. 

A pesquisa de mestrado será embasada no referencial de aprendizagem de Ausubel e tem 

a intenção de implementar metodologias ativas no processo de elaboração e aplicação do curso. 

Para fundamentar o curso de formação, será realizada uma pesquisa para identificar os 

conhecimentos prévios dos participantes a respeito dos conteúdos de matéria e energia que serão 

abordados bem como suas respectivas formações. Para isso, pretende-se aplicar um questionário, 

que está sendo elaborado, com os professores da rede publica de Bagé.  

Para a elaboração do curso e da dissertação do autor, fez-se buscas na bibliografia 

existente com o intuito de identificar trabalhos já realizados sobre os conteúdos referentes a 

matéria e energia do 8º ano, análise de livros didáticos e formação continuada de professores. 

Identificando as metodologias utilizadas por outros autores, assim como as dificuldades 

encontradas. Neste trabalho será apresentada a análise das revistas nacionais selecionadas pelo 

autor para compor a revisão da bibliografia. 
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METODOLOGIA 

A revisão da literatura consistiu em realizar a análise de quatro revistas nacionais, duas de 

ensino de física e duas de ensino de ciências, nos últimos dez anos. Com o intuito de identificar os 

trabalhos existentes sobre as seguintes temáticas: fontes renováveis de energia (temática 1), 

conteúdos de matéria e energia listados na BNCC que podem ser aplicados no Ensino 

Fundamental (temática 2), análise de livros didáticos de ciências (temática 3) e cursos e estudos 

sobre formação continuada de professores (temática 4). 

As revistas pesquisadas são apresentadas no Quadro 01, contendo as informações do 

endereço eletrônico e o respectivo período pesquisado. 

 

Quadro 01 – Revistas pesquisadas 

Revista: Endereço Eletrônico: Período: 

Ciência & Educação 

https://www.fc.unesp.br/#!/ensino/pos-

graduacao/programas/educacao-para-a-ciencia/revista-ciencia-

e-educacao 

2008-

2018 

Revista Brasileira de 

Pesquisa em 

Educação em 

Ciências 

https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec/index 
2008-

2019 

Caderno Brasileiro 

de Ensino de Física 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/index 

2008-

2019 

Revista Brasileira de 

Ensino de Física 
http://www.sbfisica.org.br/rbef/ 

2009-

2019 

Fonte: Autores (2019) 

Para realizar a seleção dos artigos, foram acessados os respectivos endereços eletrônicos 

e com isso realizou-se a leitura de cada artigo, selecionando-os de acordo com as informações 

disponíveis no título, palavras chave e resumo.  

Realizou-se também como forma de pesquisa complementar a plataforma Scielo18 para 

realizar buscas pelas palavras-chave (energia renovável, circuito elétrico + ensino fundamental, 

consumo de energia + ensino fundamental, livro didático + ciências e formação continuada) na 

revista Ciência e Educação e na Revista Brasileira de Ensino de Física, e o campo de pesquisa 

próprio das demais revistas pesquisadas, com o intuito de obter resultados mais confiáveis em 

relação à pesquisa. 

 

RESULTADOS 

Foram encontrados, ao todo, 110 artigos nas revistas pesquisadas, sendo 54 artigos na 

Revista Ciência e Educação, 19 artigos na Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em 

Ciências, 21 artigos no Caderno Brasileiro de Física e 16 artigos na Revista Brasileira de Ensino de 

Física. 

No Quadro 02, estão disponíveis os dados obtidos na pesquisa, sendo contabilizados os 

artigos de acordo com a revista e a temática identificada.  

 
18 Disponível em: http://www.scielo.br/.  Acesso em: 06 jul 2019. 



VIII Encontro Estadual De Ensino De Física – RS 

 

93 
 

 

Quadro 02 – Contabilização dos artigos identificados 

Revista: 

Artigos por 

Temática 

Total de 

Artigos 

1 2 3 4  

Ciência & Educação 2 0 26 26 54 

Revista Brasileira de Pesquisa em  Educação em 

Ciências 
0 0 10 9 19 

Caderno Brasileiro de Ensino de Física 3 3 9 7 21 

Revista Brasileira de Ensino de Física 4 8 4 0 16 

Fonte: Autores (2019) 

 Pôde-se identificar com essa pesquisa que as revistas possuem um perfil característico em 

relação aos artigos publicados, sendo encontrado artigos na maioria relacionados a análise de 

livros didáticos e formação de professores nas duas primeiras revistas de ciências, e pouco 

conteúdo relacionado a Matéria e Energia. E nas revistas de ensino de física encontrou-se um 

número maior de artigos, em relação as revistas anteriores, sobre as temáticas 1 e 2. Mesmo que, 

durante a seleção dos artigos, tenha sido necessário realizar uma filtragem de acordo com a 

aplicabilidade no ensino fundamental. 

 

CONCLUSÕES 

Com essa pesquisa pôde-se identificar que existe um número considerável de artigos 

publicados nas quatro revistas, osquais poderão servir como referencial para a elaboração do 

curso de formação de professores que os autores pretendem desenvolver e aplicar. Entretanto 

nenhum deles aborda especificamente todas as temáticas que se pretende desenvolver na 

dissertação. 

Os artigos relacionados à matéria e energia aplicados ao ensino fundamental são 

apresentados em menor número, sendo a temática fontes renováveis de energia a que possui o 

menor número de trabalhos publicados em revistas, o mesmo ocorre para artigos que envolvam o 

ensino de circuitos, consumo e transformação de energia, de modo a se perceber que existe uma 

carência de referencial nessa área para que os professores de ciências possam elaborar suas 

aulas. 

 Contudo, pretende-se continuar a revisão da literatura durante o período de escrita da 

dissertação de modo a tornar essa pesquisa mais completa, e nesse período espera-se que, 

devido às mudanças apresentadas na BNCC sejam publicados e identificados um número maior 

de artigos sobre os temas pesquisados. 
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Resumo 

 

Este trabalho foi desenvolvido com base em um questionário aplicado em turmas de Ensino Médio 

da rede pública da região, que era uma das atividades iniciais das palestras ministradas pela 

equipe do Projeto Gurias do Pampa nas Exatas. As palestras de divulgação científica tinham 

enfoque na representatividade feminina na área de exatas. A aplicação do questionário tinha como 

objetivos identificar a concepção de ciência das meninas destas escolas. Para tal, optou-se pela 

aplicação parcial do questionário VOSTS (Views on Science-Technology Society ©), e a partir das 

respostas coletadas, realizamos uma análise classificando de acordo com SCHONEWEG e 

RUBBA (1994). Pretendemos com esta análise obter um melhor entendimento de como podemos 

realizar atividades que dialoguem com nosso público. 

Palavras-chave: VOSTS; concepção de ciências; meninas. 

 

INTRODUÇÃO 

Como bolsistas do Projeto Gurias do Pampa nas Exatas, projeto que tem como objetivo 

minimizar as diferenças de gênero dentro da área de exatas, realizamos palestras de divulgação 

científica nas escolas públicas da região. Tais palestras, que abordam o tema mulheres nas 

exatas, o papel delas e a sua importância, funcionam não só como uma maneira de promover os 

cursos das áreas de exata, que consistem na maioria absoluta dos cursos oferecidos no campus 

local da Universidade, como também servem para instigar o público ouvinte, especialmente as 

meninas,  a se interessar por ciências.  

Para uma melhor compreensão de como é formado o grupo que nos ouve, percebemos a 

necessidade de verificar as concepções de ciências deste. Mas com que intuito verificar a 

percepção de ciências?  ANTONIOLI (2012) diz que:  

Um ponto de vista raso sobre a ciência e a tecnologia pode levar a uma visão errada sobre o 

que elas representam para a sociedade, guiando o sujeito a concepções ultrapassadas como 

os três mitos discutidos por AULER e DELIZOIKOV (2001), que manifestam de alguma forma 

adjacente a neutralidade tecnocientífica. 

É importante destacar que AULER e DELIZOICOV (2001) apresentam os três mitos como 

sendo: a superioridade do modelo de decisões tecnocráticas, perspectiva salvacionista da ciência 

e tecnologia e o determinismo tecnológico. Nisso, caracterizam a superioridade do modelo de 

decisões tecnocráticas como “uma crença cega na ciência” ANTONIOLI (2012), no qual pessoas 

especialistas ditam o que está certo ou errado e o restante da sociedade aceita tal fato. A 

perspectiva salvacionista é aquela na qual a ciência e a tecnologia irão “salvar” a sociedade, ou 

seja, resolver os problemas da humanidade, sendo a ciência a única solução para os problemas. 

Já o determinismo relaciona a mudança social como causa da tecnologia, o avanço humano, 
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progresso social é devido a ciência e tecnologia, porém a ciência, essa,  não depende das 

influências sociais, ANTONIOLI (2012).   

Assim, a necessidade de verificar a concepção de ciência, além de gerar dados sobre 

visão de ciências dos alunos do ensino médio da região em que a Universidade está inserida, 

também ter indicações de quais atividades seriam mais proveitosas de serem desenvolvidas com 

estes, para assim não só suprir as “falhas” que levam à uma percepção de ciências que diverge da 

realista, mas junto com isso alimentar ainda mais o interesse dos alunos pelas atividades 

científicas, preferencialmente da área de exatas.  

Para isto, optou-se pelo uso parcial do questionário VOSTS (views on science-technology-

society), oferecendo ao público, os alunos do ensino médio, alguns conceitos de ciência para que 

estes escolhessem qual ou quais mais se alinhavam com suas visões do que eram as ciências. 

Este questionário foi aplicado no início da palestra. Vale também salientar o tema e objetivos da 

palestra, que consistia em uma apresentação do contexto de mulheres cientistas das ciências 

exatas, que tinha por objetivo motivar a parcela feminina do público a se interessar pela área e 

promover o conhecimento a respeito da presença das mulheres na área de exatas ao público 

masculino. 

 Logo, este trabalho tem como objetivos mostrar os resultados da questão do questionário 

Vosts aplicada nas palestras, identificando nas respostas das meninas suas concepções de 

ciências. Na próxima seção será apresentada a metodologia do desenvolvimento deste trabalho. 

 

METODOLOGIA  

 Este trabalho de levantamento com objetivos de técnicas descritivas (GIL, 2009),  foi 

desenvolvido pela equipe do Projeto Gurias do Pampa nas Exatas, a partir de dados coletados em 

escolas públicas de Ensino Médio da região da campanha.  

Para coletar os dados foi aplicado um questionário, composto de cinco questões, ao 

público que havia sido convidado para a palestra de divulgação científica. Essa palestra objetivava 

promover um maior interesse das meninas pela área de ciências exatas, visto que esta última 

conta com pouca representatividade feminina dentro das grandes esferas da pesquisa acadêmica, 

como já bem apontado pelo Censo Universitário (BRASIL, 2013). 

Para este trabalho analisamos a primeira questão do questionário. Essa é um excerto do 

questionário VOSTS (Views on Science-Technology Society ©) (AIKENHEAD, RYAN, & FLEMING, 

1989), questão 10112, que trata sobre a concepção de ciência: “Definir ciência é difícil porque a 

ciência é complexa e faz muitas coisas. Mas PRINCIPALMENTE a ciência é?”. 

Como o Projeto estuda a parcela feminina, analisamos as respostas de setenta e nove 

meninas ouvintes das quatro palestras promovidas nas escolas públicas de Ensino Médio. Os 

dados referentes às respostas das meninas foram abordados com base nos referenciais teóricos 

SCHONEWEG (&) RUBBA (1993), AIKENHEAD (&) RYAN (1992), AULER, (&) DELIZOICOV 

(2001) e ANTONIOLI (2012). 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 Os resultados obtidos da aplicação do questionário referente à questão 10112 do VOSTS, 

no público feminino das palestras, estão descritos no Gráfico 1: 

 

Gráfico 1 - Respostas do público feminino, questão 10112. 

É importante deixar claro o que cada alternativa significa, vejamos: (a) um estudo de áreas 

tais como biologia, química e física; (b) uma associação de conhecimentos, tais como princípios, 

leis e teorias, que explicam o mundo em torno de nós (matéria, vida e energia); (c) explorar o 

desconhecido e descobrir novas coisas sobre o mundo e universo e como eles funcionam; (d) 

executar experimentos para resolver problemas de interesse sobre o mundo ao nosso redor; (e) 

inventar ou projetar coisas (por exemplo, coração artificial, computadores, veículos espaciais); (f) 

encontrar e usar o conhecimento para fazer deste mundo um lugar melhor para viver (por exemplo, 

curando doenças, resolvendo a poluição e melhorando a agricultura); (g) uma organização de 

pessoas (chamadas cientistas) que têm ideias e técnicas para descobrir novos conhecimentos; (h) 

não podemos definir ciências; (i) eu não entendi; (j) eu não sei o suficiente a respeito disto para 

fazer uma escolha; (k) nenhuma destas opções se encaixa no meu ponto de vista.   

 Sabendo o que cada alternativa representa, pode-se dividir as respostas da seguinte 

maneira: 

● Alternativa C é realista. 
● Alternativas A, B, D, F e G são respostas meritórias. 
● Alternativas E, H, I e J são consideradas ingênuas.   
● Alternativa K não é classificada, pois representa uma visão não 

contemplada pelo questionário. 
Para categorização dessas respostas, utilizamos a classificação de SCHONEWEG e 

RUBBA (1994), é a que segue:  

- Resposta Realista (R): a escolha expressa uma visão apropriada do que são ciências e 
tecnologia, e como estas se relacionam com a sociedade; 

- Resposta Meritória (HM) (Has Merit): ainda que não realista, a escolha expressa diversos 
pontos legítimos sobre ciência e tecnologia;  

- Resposta Ingênua (N) (Naive): a escolha expressa uma visão sobre ciência e tecnologia 
que é inapropriada ou ilegítima. 

 Podemos notar no gráfico 1 que a predominância é da alternativa B, que não é uma 

resposta realista, ainda que seja válida (meritória). Só em segundo lugar aparece a alternativa C, 

que seria a resposta mais adequada, seguindo a classificação proposta.  



VIII Encontro Estadual De Ensino De Física – RS 

 

97 
 

É interessante notar que sete das respostas se encontram nas opções que são 

consideradas ingênuas isso pode indicar, como cita ANTONIOLI (2012), que há uma visão rasa 

sobre o que é e como se define ciência, e com isso pode-se perceber que os indivíduos que 

optaram por estas respostas, ou não estão compreendendo como a ciência tem impacto na 

sociedade, ou que os mesmos não estão imersos a discussões a respeito de temas sobre ciências. 

 Quanto a escolha majoritária da alternativa B, esta pode apontar que as alunas não estão 

atingindo um nível de compreensão esperado do conceito de ciências, ainda que entendam 

parcialmente o objetivo do estudo de ciências. Não seria a visão mais adequada de um conceito de 

ciências pois vai de encontro com um dos três mitos, já citados, que é o da superioridade 

tecnocrática, na qual a ciência consegue explicar absolutamente todo o universo em nosso 

entorno. 

 Em contrapartida temos a escolha da alternativa C, que já visto está classificada como 

realista, ou seja, vinte das setenta e nove meninas tem uma visão apropriada sobre ciência, 

tecnologia e como isso impacta na sociedade, podendo assim dizer que essas não veem a ciência 

com base nos mitos de AULER e DELIZOICOV (2001), como um salvacionismo para a sociedade, 

ou que apenas especialistas podem discutir sobre.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Uma parcela significativa das meninas que assistiram à palestra tem uma 

percepção meritória do conceito de ciências, isso sugere que escola apresenta a ciência como um 

conteúdo pronto, finalizado. Isto pode ser visto como um problema a longo prazo, pois pode fazer 

com que as meninas não sintam afinidade com o estudo da área, pois não conseguem identificar 

adequadamente o que é área.  

Assim, este trabalho nos dá indícios de como podemos organizar atividades em sala de 

aula, no Projeto Gurias do Pampa nas Exatas e em Projetos da Universidade, quando pensamos 

nas ações de divulgação de ciências. Pois, ainda que apenas sete das respostas sejam ingênuas, 

não podemos nos dar satisfeitos com um ensino que construa percepções não completamente 

realistas sobre ciências. 
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Resumo 

 

O ensino das propriedades físicas da madeira é o material de estudo desse trabalho. A madeira é 

um dos principais componentes históricos para o desenvolvimento da sociedade mundial, seja 

através de construção de abrigos e móveis ou no uso para preparo de alimentos e aquecimento de 

ambientes. Através de uma oficina com alunos de ensino médio, foram apresentadas aos mesmos 

as principais propriedades físicas que envolvem as madeiras, tais como Densidade, Massa, 

Umidade, Volume e Temperatura. Tais propriedades auxiliam a designar o uso das distintas 

espécies de madeiras. Nesse trabalho, as madeiras analisadas foram Pinus Elliottii, Eucalyptus, 

Melia Azedarach popularmente conhecido como Cinamomo, e o Handroanthus impetiginosus 

conhecido como (Ipê roxo). Os alunos, manuseando as madeiras, aprenderam a identificar qual 

delas é a mais adequada para o uso seja na construção civil ou moveleiro, utilizando-se apenas 

dos conhecimentos prévios da oficina. Em um total de 20 alunos, todos acabaram acertando as 

madeiras para cada situação. 

Palavras-chave: Termologia; Densidade; ensino de Física. 

 

INTRODUÇÃO 

A madeira desde a antiguidade tem sido uma matéria muito utilizada pelo homem. Seria 

difícil imaginar o desenvolvimento e o avanço da sociedade sem o uso da madeira. "Recuando no 

tempo, até á descoberta do Fogo, o homem não tinha como afugentar os animais que lhe poderiam 

tirar a vida, estamos na Pré-História, e já aí, a madeira, foi o principal elemento de defesa, caça, 

abrigo, luz, aquecimento..."(OLIVEIRA, 2011).  

''Como combustível, ela era utilizada nas manufaturas para a produção metalúrgica, de sal, 

do vidro, da cerâmica, além de cal e gesso; no ambiente doméstico, como na cozinha, para o 

aquecimento e para a iluminação" (PINTO, 2008). Além dessas utilidades da madeira perante a 

sociedade, existem muitas outras, sendo possível destacar a grande importância da madeira para 

o desenvolvimento da sociedade. 

Devido à isso, e também a uma nova geração de alunos, cada vez mais voltada para o 

aprendizado através de aparelhos portáteis e internet, surgiu a pergunta: "É possível aprender 

Física através do estudo das madeiras?" Para responde-la foi desenvolvida uma oficina para 

alunos de Ensino Médio do Instituto Federal Farroupilha - Campus São Borja (IFFAR). A oficina 

objetivou responder algumas perguntas referentes a esses materiais, tais como, qual a relação 

entre a Física e a madeira? Como as propriedades físicas influenciam na usabilidade da madeira 

perante a sociedade? Como a madeira influenciou no desenvolvimento da sociedade?  

Mendes ressalta que (2004) "A densidade básica é indiscutivelmente aceita como um dos 

principais parâmetros de qualidade da madeira quando se visa sua utilização como matéria prima 

industrial ou energética”. Ao mesmo tempo, a Temperatura e o Volume permitem estudar a 

contração e o inchamento das madeiras, e a umidade é o fator fundamental para determinação das 

demais grandezas. Essas são as propriedades investigadas e apresentadas aos alunos. 
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COLETA DE MATERIAL E DADOS 

 Primeiramente, foi realizada uma coleta de madeiras para verificar, de forma antecipada, 

como as propriedades físicas acima citadas influenciavam em cada uma delas. As madeiras (foram 

coletadas diretamente das árvores (Pinus Elliottii, Eucalyptus, Cinamomo e Ipê roxo), e foram 

analisadas durante um período de 4 meses, no qual, periodicamente a cada doze dias, media-se 

Massa (m), Volume (V), Temperatura (T), Umidade (U). A densidade D, em kg/m³, é obtida pela 

equação D = m / V. As figuras 01 e 02 apresentam a sequência de coleta e beneficiamento 

realizadas com ambas as madeiras. 

 

             

               Figura 1 - Madeiras coletadas          Figura 2 - Madeiras após beneficiamento 

 

As medições foram realizadas imediatamente o beneficiamento das madeiras, e estão 

apresentadas na Figura 03, através de uma análise gráfica. Ela revela de forma bastante clara 

como a umidade e a densidade variam de acordo com cada madeira. Quanto mais densa, por 

exemplo, melhor a madeira para a construção civil, para dar maior sustentabilidade em pilastras, 

telhados ou escadas. As de menor densidade são mais apropriadas para móveis e artesanato, 

devido ao seu fácil manuseio.  

A Densidade é medida periodicamente a cada 12 dias, para os quatro tipos de madeiras. 

Percebe-se que o Cinamomo (Círculo Preto) é bastante estável, sendo apropriado para construção 

de móveis por conta de sua baixa densidade. Por outro lado, o Pinus (Losango Azul) perde massa 

muito rapidamente, o que implica esta ser uma madeira macia não apropriada para construção 

civil, mas também de fácil manuseio para criação de móveis. O Ipê (Triângulo Verde) perde massa 

no primeiro mês, mas a partir da quarta medida (36 dias) torna-se estável, mostrando sua 

capacidade para a construção civil. Já o Eucalipto (Quadrado Vermelho), apesar de ser 

relativamente estável no primeiro mês, perde massa ao longo do tempo, causando contração, 

fissuras e inchamento, mostrando ser uma madeira não confiável.  

 

Figura 3 - Gráfico de Densidade x Tempo para quatro tipos de madeiras. 
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Com essa análise realizada, os autores puderam dispor das informações necessárias para ensinar 

aos alunos a verificar quais as melhores madeiras para a construção civil ou setor moveleiro. 

 

APRENDENDO FÍSICA COM MANUSEIO DE MADEIRAS 

Após a verificação inicial das propriedades físicas, os autores foram para a sala de aula. 

No Instituto Federal Farroupilha, anualmente é realizado o evento Semana Tecnológica (SEMTEC), 

que propicia aos alunos de nível médio a oportunidade de ter um contato com a pesquisa, ensino e 

extensão em um ambiente não-formal. Em agosto de 2019, os autores apresentaram uma oficina 

para 20 alunos, com a finalidade de apresentar aos mesmos as propriedades físicas da madeira 

analisadas anteriormente, bem como auxiliar os alunos a identificarem quais tipos de madeiras são 

apropriadas para o uso em determinados setores.  

Primeiramente foi feita uma revisão sobre a história da madeira, assim como algumas 

curiosidades sobre as distintas espécies de madeira. Os alunos tiveram o primeiro contato com a 

Física da madeira, ao conhecerem as propriedades que iriam ser verificadas (Massa, Volume, 

Temperatura, Densidade e Umidade). Enquanto as propriedades eram apresentadas, os autores 

indicavam o que beneficiava para o setor moveleiro ou construção civil. Ao mesmo tempo, os 

alunos também foram instruídos sobre as cores e o cheiro das madeiras. Algumas madeiras 

possuem cores e cheiros característicos, podendo ser um grande diferencial quando de sua 

utilização.  

  

 

Figura 4 - Grupo analisando as cores 

 

Em um segundo momento, com as características previamente anotadas, foi proposto que 

os alunos fizessem as medições das propriedades físicas da madeira. Os alunos foram divididos 

em grupos de quatro alunos, para cada um utilizar um instrumento de medida: balança, trena, 

medidor de umidade e temperatura. Foram também distribuídas quatro tábuas de quarenta 

centímetros de comprimento, uma de cada espécie de madeira, porém sem os alunos conhecerem 

qual era cada uma. O manuseio das madeiras pode ser conferido na Figura 04. 

Com o manuseio das madeiras, conhecendo a densidade e fazendo uma análise do cheiro 

e das cores, foi então proposto que os grupos classificassem as madeiras em Cinamomo, 

Eucalipto, Ipê e Pinus. Todos os grupos acertaram, e em troca, foram compensados com a 

premiação de doces indo de acordo com Skinner, cuja concepção de aprendizagem “está 

relacionada a uma questão de modificação do desempenho: o bom ensino depende de organizar 

eficientemente as condições estimuladoras” (Ostermann e Cavalcanti, 2010). Na sequência, foi 

solicitado aos grupos que designassem o devido uso de cada uma das espécies de madeira, 

através da interação e manuseio do material. Novamente, os cinco grupos acertaram quais 



VIII Encontro Estadual De Ensino De Física – RS 

 

101 
 

madeiras eram mais apropriadas para cada situação proposta (indústria moveleira ou construção 

civil). 

Por fim, foram distribuídos serrotes para que os alunos pudessem serrar as tábuas, e 

assim, comprovar que as madeiras que eles haviam classificados anteriormente realmente 

correspondiam ao que haviam classificado, já que as madeiras utilizadas para a construção civil 

são muito mais complexas de serem serradas do que as da indústria moveleira. Essa parte da 

oficina, apresentada na Figura 05, foi de extrema diversão por partes dos alunos, que deram 

muitas risadas com as dificuldades enfrentadas em alguns momentos dos cortes. 

 

 

Figura 5: Alunos serrando uma tábua de pinus 

 

CONCLUSÃO 

O trabalho concentrou-se em ensinar Física através do uso da madeira. Os alunos 

puderam verificar grandezas como Densidade, Temperatura, Massa, Volume e Umidade. Através 

das orientações passadas pelos autores, os alunos foram capazes de identificar quais dos quatro 

tipos de madeiras era mais apropriada para cada situação (setor moveleiro ou construção civil). O 

trabalho foi desenvolvido em um ambiente não-formal de ensino, e destaca que o uso de novas 

formas de aprendizagem, além da sala de aula, é possível de ser realizado, e principalmente, que 

em um ambiente sem a pressão do quadro negro, e confortável para discutir junto ao professor, o 

aluno também consegue aprender os conceitos básicos da formação em Física. 
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Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo discutir a relevância das Feiras Científicas nas escolas de 

Educação Básica devido à necessidade de mudanças no processo de ensino-aprendizagem 

escolar, no que se refere ao Ensino de Ciências, pois o mesmo parece estar reduzido a equações 

e teorias que pouco se contextualizam com o cotidiano dos edycandos, bem como desenvolver 

uma metodologia alternativa para integrar turmas de Ensino Médio. O enfoque Ciência Tecnologia 

Sociedade e Ambiente tem-se mostrado como uma possibilidade para desenvolver o pensamento 

crítico dos educandos através de processos práticos do que se tem visto em sala de aula, com a 

teoria, e tornar perceptível na prática estes fenômenos. A Feira de Ciências aqui mencionada foi 

desenvolvida numa Escola Estadual de Ensino Médio do município de São Borja, RS, pelos 

bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto do Curso 

de Licenciatura em Física, do Instituto Federal Farroupilha – campus São Borja (IFFar-campus São 

Borja). Para tanto foi elaboração do plano de implementação onde foi previsto a divulgação do 

Projeto da Feira, para que pudesse ser feita a explanação das regras da feira e as informações 

sobre a inscrição de trabalhos, confecção dos projetos escritos pelos alunos e pela construção do 

experimento. o grupo no momento da avaliação da Feira percebeu que esta atividade possibilitou 

um olhar diferenciado e reflexivo sobre a ciência e seus impactos no mundo em que vivemos. 

Palavras-chave: PIBID; Física; Feira de Ciências; Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente. 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem por finalidade apresentar algumas reflexões realizadas no âmbito do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto do Curso de 

Licenciatura em Física, do Instituto Federal Farroupilha – campus São Borja (IFFar-campus São 

Borja) sobre a importância da organização e realização de Feiras de Ciências em Escolas de 

Ensino Médio, na perspectiva de romper com a imagem neutra da Ciência e desenvolver no aluno 

a capacidade do pensamento crítico, bem como a atuação frente a problemas de contexto social 

no qual o mesmo está inserido. 

A Feira de Ciências organizada pelo PIBID em parceria com uma Escola Estadual de 

Ensino Médio de São Borja, RS teve como objetivo promover o desenvolvimento do espírito 

científico em alunos do Ensino Médio a partir de um trabalho interdisciplinar entre os professores 

das áreas de ciências da natureza da escola.  

Ao serem tratadas de forma interdisciplinar, as Feiras de Ciências oferecem uma 

oportunidade de desenvolver a integração e o enriquecimento curricular de forma mais 

significativa, tanto para os professores quanto para os alunos.  

A abordagem teórica utilizada de forma transversal à proposta da Feira de Ciências foi a 

CTSA- Ciência- Tecnologia-Sociedade e Ambiente. 
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A introdução da abordagem CTSA no currículo escolar permite o desenvolvimento de uma 

maior consciência acerca das interações entre as áreas, o rompimento com a imagem neutra da 

ciência, além de promover interesse pelos conteúdos disciplinares da área, melhorar o nível de 

criticidade e a capacidade de atuar e resolver problemas de ordem pessoal e social (MARCONDES 

et al, 2009. p. 282). 

Conforme Acevedo et al. (2005) o ensino de ciências, dentro do movimento CTSA, permite 

munir os alunos de argumentos e de visões críticas no sentido de participar ativamente das 

decisões tecnocientíficas, cumprindo assim seu papel de cidadãos.  

De maneira geral as estratégias metodológicas desenvolvidas a partir da abordagem 

CTSA, pressupõem a escolha de temas ou problemas relevantes e significativos para o aluno que 

estejam presentes no contexto social, servindo como ponto de partida para o desenvolvimento de 

conceitos científicos e tecnológicos. 

Com base nisso, acredita-se que o desenvolvimento de uma Feira de Ciências a partir da 

abordagem CTSA além de desenvolver o espírito cientifico pode também desenvolver, junto aos 

professores e alunos, habilidades necessárias ao planejamento de uma atividade científica que 

envolva a comunidade escolar, fazendo emergir a importância da contextualização dos assuntos 

científicos para a formação da cidadania.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 O presente trabalho foi desenvolvido no ano de 2017. O trabalho de planejamento e 

execução da Feira foi desenvolvido em cinco momentos, conforme descritos a seguir. 

O primeiro momento foi caracterizado pela elaboração do plano de implementação da Feira 

de Ciências na escola parceira. Nesta etapa o supervisor do Programa, junto com a coordenação 

pedagógica, apresentou aos professores da área de Ciências da Natureza da escola a ideia de 

realizar uma Feira de Ciências. Foi definido em conjunto com os docentes que os trabalhos a 

serem apresentados na Feira seriam elaborados em forma de projetos, deveriam estar 

relacionados aos conhecimentos trabalhados em sala de aula, contemplando a abordagem CTSA 

relacionando as disciplinas envolvidas. A Feira abrangeu as três séries do Ensino Médio e os 

projetos a serem construídos pelos alunos deveriam contemplar os seguintes aspectos: deveriam 

ter os nomes dos integrantes de cada grupo, a turma que pertenciam, deveriam ter um título 

criativo e uma breve descrição indicando os materiais utilizados, bem como os objetivos, sendo 

que  esse último deveria contemplar ao menos uma área do conhecimento. 

O segundo momento se deu com a divulgação do Projeto da Feira aos estudantes da 

escola, para explanação das regras da feira e as informações sobre a inscrição de trabalhos. 

O terceiro momento caracterizou-se pela confecção dos projetos escritos pelos estudantes, 

a escolha dos materiais para a utilização e pela construção dos experimentos e materiais práticos a 

serem apresentados na Feira. Neste momento a função dos bolsistas do PIBID foi de orientar o 

desenvolvimento dos projetos elaborados pelos estudantes em horários e turnos organizados pela 

escola. Os trabalhos deveriam ser desenvolvidos com ênfase na abordagem CTSA. 

O quarto momento foi caracterizado pela apresentação dos projetos na Feira Científica. 

Neste dia, os bolsistas colaboraram avaliando a parte escrita do projeto, a execução do 

experimento, a explanação teórica e as relações criadas pelos estudantes entre os conhecimentos 

vistos em sala de aula com a prática desenvolvida, a organização e a limpeza do ambiente 

juntamente com os professores da escola. Também foram avaliados o empenho e o interesse dos 

alunos durante o período de elaboração e construção dos projetos. 
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O quinto e último momento foi à divulgação da classificação dos trabalhos e a premiação 

dos que obtiveram as notas mais altas. 

Ao final das atividades planejadas pelo subprojeto, deu-se início a fase de análise do 

trabalho desenvolvido. Esta foi realizada coletivamente no grupo PIBID tendo com base um roteiro 

avaliativo, que havia sido definido com antecedência e que foi pensado e respondido pelos 

integrantes do grupo, pelos docentes envolvidos no processo e pela coordenação pedagógica da 

escola.  

O roteiro contemplou basicamente os seguintes aspectos: reflexão sobre os pontos 

positivos e negativos em termos de planejamento e implementação da atividade; em relação a 

participação dos acadêmicos, docentes e alunos da escola; aprendizagens adquiridas e sugestões 

de melhorias do trabalho.  

O principal indicador de sucesso deste projeto foi a transformação da escola em um 

espaço de construção de conhecimento e investigação. 

Ou seja, os trabalhos realizados pelo PIBID em conjunto com professores da escola 

possibilitaram o planejamento e a execução de trabalhos científicos de forma ampla, criativa e 

contextualizada, visando assim não apenas a divulgação da ciência por meio da Feira, mas a 

capacitação de alunos e professores quando da elaboração e o desenvolvimento dos projetos 

proporcionando um contato mais profundo com a metodologia e execução dos mesmos.  

A proposta metodológica utilizada foi avaliada como um importante mecanismo para 

estimular os estudantes a planejar e executar seus projetos, despertando a autoconfiança e a 

segurança no trato com os problemas reais, bem como a formação de uma visão crítica com 

relação a ciência e o mundo em que vivem. 

Neste sentido, a realização de Feiras Científicas nas escolas, com base nos pressupostos 

teórico-metodológicos utilizados neste trabalho torna-se um grande passo para que ocorram 

transformações de forma que, os discentes não somente trabalhem os conhecimentos específicos 

de suas áreas, mas também desenvolvam um olhar perceptivo sobre como a ciência e toda 

evolução tecnológica reflete no meio em que vivem. 

As intensas descobertas científicas e as numerosas inovações tecnológicas estão 

conduzindo o homem moderno a uma alienação sobre os fatos concretos, tornando-o cada vez 

mais apático e alheio aos problemas atuais (MENEZES, 2012, p.2). Diante disso, os professores e 

futuros docentes, se questionaram sobre, de que forma o trabalho docente tem contribuído para 

que os futuros cidadãos, não somente obtenham o conhecimento científico, mas principalmente a 

consciência de que o mesmo reflete sobre a sociedade e o ambiente. Para tanto, desenvolver 

práticas pedagógicas que sejam norteadoras para o pensamento crítico e a percepção da 

aplicação de conceitos no dia a dia dos estudantes são fundamentais no sentido de formar para a 

cidadania. 

Nesta linha de pensamento, ensinar ciências na perspectiva CTSA é dar significado a esta 

por meio de temas que potencializam a articulação das diversas dimensões que o enfoque CTSA 

abarca – científica, tecnológica, política, econômica, social, ética, cultural e ambiental – de forma 

imbricada, e de maneira que favoreça uma educação para o exercício da cidadania frente aos 

desafios postos pela contemporaneidade (BERNARDO et al, 2008, p.5). 

Finalmente, organizar Feiras de Ciências com olhar mais abrangente, com base em 

assuntos e aspectos que remetem ao meio social dos estudantes e professores, pode proporcionar 

com que todos saiam do paradigma de que a ciência é neutra e separada, promovendo a 

necessidade de participação e emissão de opiniões e posicionamentos sobre as decisões 

tecnocientíficas o que significa o desenvolvimento de uma cidadania crítica significativa. 
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CONCLUSÃO 

Diante do trabalho desenvolvido, pode-se perceber o crescimento dos estudantes com 

relação ao envolvimento, a preparação e a apresentação dos trabalhos. A feira proporcionou o 

desenvolvimento de habilidades relacionadas à produção escrita, o espírito científico, a aplicação e 

melhor compreensão dos conteúdos apresentados nas disciplinas, a oralidade e o trabalho 

coletivo/colaborativo.  

Em relação aos docentes envolvidos pode-se perceber que a Feira de Ciências na escola 

proporcionou reflexões sobre os métodos didáticos utilizados para o ensino em suas disciplinas e 

percepção da necessidade de constante atualização curricular.  

Com relação a abordagem CTSA, acredita-se que os objetivos propostos foram 

alcançados, pois o grupo no momento da avaliação da Feira percebeu que esta atividade 

possibilitou um olhar diferenciado e reflexivo sobre a ciência e seus impactos no mundo em que 

vivemos. 
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Resumo 

 

A experiência de estágio curricular descrita neste trabalho foi desenvolvida em uma Escola Pública 

de Educação Básica, pertencente a 14ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), através do 

subprojeto Residência Pedagógica Multidisciplinar (RPM). Realizou-se o estágio em física, com 35 

estudantes, em duas turmas do 3º Ano do Ensino Médio, totalizando 52 horas-aula. O tema 

norteador das atividades realizadas foi “Energia elétrica e a qualidade de vida”, abordando 

assuntos da Eletrostática e Eletrodinâmica, no qual se discutiu a possibilidade de levar algo que 

motivasse a participação dos estudantes e os auxiliasse a construir o conhecimento através das 

suas vivências. Por isso, as atividades em sala de aula foram desenvolvidas a partir dos Três 

Momentos Pedagógicos (MP): problematização inicial, organização do conhecimento e a aplicação 

do conhecimento. Dessa forma, o objetivo desse trabalho, além de abordar algumas das atividades 

desenvolvidas, é descrever pontos relevantes para a constituição docente, observados a partir da 

escrita reflexiva de 17 estudantes. A experiência em sala de aula nos fez refletir constantemente 

sobre as metodologias de ensino e, a partir da escrita dos estudantes referente às atividades 

desenvolvidas, pôde-se perceber uma aprendizagem com mais significado. 

Palavras-chave: Residência Pedagógica; Estágio Curricular; Momentos Pedagógicos. 

 

INTRODUÇÃO 

 A partir do Programa Residência Pedagógica – ação que integra a Política Nacional de 

Formação de Professores e tem por objetivo fomentar o aperfeiçoamento da formação prática nos 

cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica, no 

transcorrer da segunda metade de seu curso (CAPES, 2018) – os residentes, tanto bolsistas 

quanto voluntários, tem a oportunidade de construir o seu ser docente através de experiências em 

sala de aula, atuando tanto no ensino fundamental quanto no médio. 

 O Programa ao qual fazemos parte está inserido na Universidade Federal da Fronteira Sul 

(UFFS), campus Cerro Largo, nomeado como subprojeto Residência Pedagógica Multidisciplinar 

(RPM) por englobar a área de Ciências da Natureza, com os cursos de licenciatura em Ciências 

Biológicas, Física e Química, em busca de atingir objetivos estabelecidos pelo Programa.  

A partir dele nos inserimos em uma escola estadual de Ensino Médio (EM), localizada em 

uma cidade da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, onde atuamos em duas turmas do 

3º Ano, desenvolvendo atividades voltadas à temática: Energia elétrica e a qualidade de vida, 

trabalhando, a partir disso, conceitos relacionados à Eletrostática e Eletrodinâmica.  

O período de atuação sucedeu 52 horas-aula, momento em que foram desenvolvidas 

atividades que aproximassem o tema à realidade do estudante, dentre elas, o estudo dos 

fenômenos eletrostáticos da atmosfera (raio, relâmpago e trovão) e o uso da brasa elétrica como 

ferramenta de ensino. 

 
19 Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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Levando em consideração todos os aspectos exigidos na busca por uma educação de 

qualidade, fundamentamos o planejamento pedagógico de modo que melhor se adequasse aos 

estudantes, realizando constantes alterações para o bom desenvolvimento das atividades e melhor 

aproveitamento por parte dos envolvidos. Para isso, o desenvolvemos a partir dos Três Momentos 

Pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002). E, para auxiliar na constituição 

docente, solicitamos aos estudantes para que refletissem a cerca das atividades desenvolvidas no 

decorrer do estágio.  

Dessa forma, o presente trabalho visa relatar algumas das atividades realizadas e discuti-

las a partir da escrita dos estudantes, cujas falas expressam o trabalho desenvolvido.  

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Para o desenvolvimento metodológico das atividades utilizamos os Três Momentos 

Pedagógicos (MP), a partir do qual houve uma participação significativa e construtiva por parte dos 

estudantes. Dentre as atividades destaca-se o estudo dos fenômenos eletrostáticos na atmosfera 

(raios, relâmpagos e trovões) e o uso da brasa elétrica, o que possibilitou a introdução de 

conceitos da eletrostática e da eletrodinâmica, conforme já mencionado.   

 Ao partir da problematização inicial (1º MP): “Raio, trovão e relâmpago são diferentes entre 

si?”, trabalhamos cada fenômeno. Para a compreensão desses, na organização do conhecimento 

(2º MP), estudamos o átomo e os seus processos de eletrização, utilizando a demonstração da 

caneta fixada na parede e do canudo de plástico induzindo pedaços de papéis. E, na aplicação do 

conhecimento (3º MP), discutimos sobre casos de pessoas atingidas por raios, nos remetendo ao 

estudo do “poder das pontas”, estabelecendo uma relação com o para-raios. Fizemos, também, a 

demonstração da gaiola de Faraday utilizando peneira de metal, peneira de plástico, canudo 

eletrizado e pedaços de papéis, sendo esse princípio de blindagem eletrostática utilizada em 

prédios largos para substituir o para-raios. Com essa metodologia de ensino foi possível verificar a 

importância de trabalhar com as preconcepções dos estudantes e com suas experiências de vida.  

 Já, na utilização da brasa elétrica, após uma explicação dos elementos constituintes do 

circuito simples e do uso e funcionamento básico do multímetro (função voltímetro e amperímetro), 

partimos do 1º MP: “Conseguimos acender uma lâmpada de 1,5 V com uma bateria de 3,6 V? Por 

quê?”. Assim, no 2º MP, estudamos o que é corrente elétrica e como ela é gerada, medindo-a com 

o uso de um multímetro, bem como a diferença de potencial (ddp) do circuito. Para o 3º MP 

discutimos acerca das questões: “Conseguiríamos acender uma lâmpada de 220V com uma 

bateria de 3,6 V? Por quê?” e “Uma lâmpada de 220V acende com uma ddp ligeiramente menor?”, 

estabelecendo uma relação com o assunto popularmente conhecido como “luz meia fase”.  

 O uso dessas metodologias de ensino proporcionou uma aproximação dos conceitos 

físicos trabalhados com o cotidiano do estudante, sendo que, essa constatação é verificada nas 

escritas reflexivas dos envolvidos. Além disso, o fato de partir de assuntos que despertam 

curiosidade na maioria dos estudantes e instigá-los a falar sobre, contribuiu para o 

desenvolvimento de uma aula mais interessante. 

 

RESULTADOS 

 As atividades foram desenvolvidas com um total de 35 estudantes, dos quais 17 realizaram 

uma escrita reflexiva acerca da práxis desenvolvida. Esse número se deve ao fato de alguns 

estudantes não entregarem a escrita dentro do prazo preestabelecido.  

 Dessas reflexões, há núcleos de sentido que demonstram o sentimento dos estudantes 

quanto ao método de ensino adotado, pautado nos Três Momentos Pedagógicos: “Eu gosto muito 
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das aulas porque não é só fazer exercícios, tem explicação e experiência de como medir a 

intensidade de corrente, por exemplo, e, o melhor, podemos expressar a nossa opinião do que 

entendemos sobre o conteúdo” (E1). “Quero dizer que gostei muito das aulas, dos métodos de 

aprendizagens, de sua forma de explicação e, principalmente, pela oportunidade de poder 

expressar nosso conhecimento em aula” (E7). “Desde o início do estágio foi muito boa com nós, 

sempre exigindo de nós, perguntando sobre o conteúdo” (E15). 

 A partir disso, podemos observar que a oportunidade de participação por meio de 

questionamentos auxilia na construção do conhecimento com os estudantes, além de servir de 

guia para a aula ministrada. Isso ressalta, principalmente, a importância da problematização inicial 

(1º MP), pois por um lado, o estudante já poderá ter noções sobre as questões colocadas, fruto da 

aprendizagem anterior na escola ou fora dela. Por outro lado, a problematização pode permitir que 

ele sinta a necessidade da aquisição de outros conhecimentos que ainda não detém 

(DELIZOICOV; ANGOTTI, 1992, p. 29).  

 Quanto às metodologias inseridas no processo, consideramos que foram significativas 

para o processo de ensino-aprendizagem e se mostraram interessantes para os envolvidos: “O que 

me chamou a atenção foi o multímetro que eu nem sabia que existia” (E1). “[...] é importante sair 

da rotina normal de aula, conhecendo novas maneiras de se trabalhar, realizando também 

atividades práticas e mostrando objetos e equipamentos relacionados à física que até então muitos 

alunos não conheciam” (E5). “[...] vemos um conjunto de fatores que despertam o interesse, por 

exemplo, o uso de Power Point, que demonstrava planejamento, sem contar os experimentos que 

trouxeram uma ludicidade bem maior sobre o objeto de estudo” (E9). “[...] possibilitou-se ver 

corrente elétrica fluir pelo circuito e medir a diferença de potencial, além de usar a função 

amperímetro para medir a intensidade de corrente” (E10). “Consegui ver um resistor, o que eu 

achei muito interessante porque não tinha visto nenhum antes” (E12). “Com os slides que são 

apresentados na aula estamos aprendendo bem melhor” (E13). 

 Considera-se importante o uso de demonstrações e imagens para auxiliar na 

aprendizagem, pois facilitam a visualização do fenômeno estudado: “As experiências que estão 

sendo realizadas na aula nos fazem compreender como funciona” (E6). “No decorrer do estágio, as 

aulas foram progredindo, melhorando o conteúdo e a forma com que era apresentado, com 

exemplos práticos” (E11). “Gosto muito quando fazemos alguma atividade prática junto com a 

teoria, assim compreendo melhor o conteúdo” (E16).  

 Além disso, é importante partir de situações vividas pelos estudantes, problematizando-as: 

“Abrangi meu conhecimento sobre raios, trovões e eu super adorei, pois é bem interessante esse 

assunto” (E4). “No meio das aulas teóricas, as comparações feitas são excelentes para entender o 

conteúdo” (E6). “Ao ser tratado de assuntos do cotidiano de cada indivíduo foi possível descobrir 

mais sobre o funcionamento de fenômenos vividos diariamente” (E10).  

 Também, percebemos que as atividades realizadas foram significativas para o processo de 

aprendizagem dos envolvidos, manifestando ganhos cognitivos, e possibilitou uma discussão mais 

conceitual, revelando o principal sentido da física, que é o estudo dos fenômenos da natureza: 

“Aprendi muitas coisas com a professora Ana que eu nem imaginava, passei a compreender 

melhor a física” (E16).  

 Compreendemos que a física é o conhecimento obtido da observação, teorização e 

experimentação de fenômenos naturais e se vale de conceitos para explicá-los, utilizando a 

linguagem matemática como meio. Mas, por vezes, há a matematização da física, o que pode 

ocasionar na não abstração dos fenômenos estudados. Por isso, a utilização de diferentes 

métodos de ensino, pautados nos Três Momentos Pedagógicos, e a discussão dos fenômenos 

naturais a partir das vivências dos estudantes se mostra fundamental para uma construção do 

conhecimento mais significativa. 
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CONSIDERAÇÕES 

 A partir das atividades desenvolvidas e manifestações escritas dos estudantes podemos 

perceber que, desenvolvendo as atividades através de uma temática com proximidade da 

realidade vivida pelos estudantes e nos apropriando dos Três Momentos Pedagógicos como 

metodologia de ensino, proporcionou uma maior interação entre os estudantes, assim como, uma 

participação ativa nas aulas, manifestando seus entendimentos sobre as situações propostas e 

defendendo suas posições.  

Entendemos que, permitir ao estudante ser o protagonista na construção do seu 

conhecimento é fundamental para o que querer aprender referido por Freire (2005), sendo essa a 

condição necessária ao aprender. Com o estudante significando, atribuindo sentido ao que é 

discutido em sala de aula e realizando a aproximação com a sua realidade, é possível despertar 

nele esse querer aprender, o querer conhecer. E, a utilização dos Três Momentos Pedagógicos 

auxilia nesse processo, com a observação e teorização dos fenômenos através das experiências 

vivenciadas pelos estudantes há um engajamento na busca pelo conhecimento. 

Essa perspectiva de trabalho, também, fortalece a constituição docente do professor em 

formação inicial, através do diálogo e da problematização com seus estudantes, a ação-reflexão-

ação da práxis, nas ações formativas e na reflexão da própria prática.  
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Resumo 

 

O presente trabalho propõe o desenvolvimento de um Objeto Educacional Digital gamificado para o 

ensino de Cinemática unidimensional, dentro do âmbito da física, tendo em vista as bases teóricas 

fundamentadas no princípio da gamificação de estratégias pedagógicas, bem como o contexto 

atual da Educação brasileira em termos de motivação dos estudantes para com os estudos. Com 

isso, o trabalho tem por objetivo embasar e descrever a construção desse Objeto Educacional 

Digital (o qual se trata de uma plataforma digital). São, então, brevemente descritas a estruturação 

da plataforma e a metodologia atualmente utilizada durante o desenvolvimento do projeto, 

processo este que compreende os dois semestres de 2019, envolvendo a construção da 

plataforma propriamente dita. Dentre tais expectativas com o projeto, o autor destaca o futuro 

potencial da plataforma para uso por estudantes de qualquer lugar do país, seja de modo vinculado 

a turmas escolares ou individual. 

Palavras-chave: gamificação no ensino; criação de objeto educacional digital; cinemática; ensino 

de Física. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho busca, adentrando na temática de uso da chamada gamificação e das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) no ensino de Física, abarcar a 

produção de um material didático digital – em outras palavras, um Objeto Educacional Digital 

(OED) – e sua potencial influência no engajamento de estudantes do Ensino Médio ou Superior, 

para o estudo de tópicos envolvidos pela Cinemática unidimensional. 

Para tanto, foram definidos três objetivos específicos, sendo eles: expor esclarecimentos a 

respeito da gamificação no ensino e de ideias associadas; apresentar uma síntese do que já foi 

feito nacionalmente dentro da referida área, no período de 2000 até 2018; e descrever a produção 

do OED, além de analisar sua efetividade na compreensão de assuntos dentro da Cinemática. 

A escolha do tema se deu por conta da presença crescente das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) na vida dos estudantes, pelo número também crescente no 

contingente de usuários de jogos eletrônicos, e ainda pelo desinteresse nos estudos por parte de 

muitos alunos do Ensino Médio ou até mesmo Superior. 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

O projeto apresentado caracteriza-se pela construção de uma plataforma, digital 

gamificada – a bem dizer, um protótipo – e voltada ao ensino de assuntos envolvidos pela 

cinemática unidimensional. A plataforma está sendo construída através da game engine Godot, 

usada para a criação de games diversos (tanto em 2D quanto em 3D) (Figura 01). 
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Figura 1 – Imagem de apresentação da Godot com exemplo de jogo. 

 

 O uso da plataforma não estará restrito a turmas escolares ou acadêmicas, mas poderá se 

dar por parte de qualquer estudante interessado na mesma. Ela terá duas versões, uma destinada 

a estudantes e outra a professores. Será composta de seções (como menus, fórum e paineis 

informativos), bem como módulos para a abordagem dos tópicos, sendo aqueles didividos em duas 

categorias: módulos explicativos (ME) e de desafios. A princípio serão elaborados três MEs, cada 

um tratando sobre um assunto específico, e para cada ME haverá um conjunto de três desafios 

dispostos de acordo com o grau de complexidade (Figura 02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Diagrama estrutural da plataforma. 

 

 Um dos ambientes presentes no OED será um fórum para a proposição de dúvidas por 

parte dos alunos, seja quanto ao ME ou aos exercícios. O fórum estará dividido internamente entre 

os módulos para que os alunos possam já direcionar suas dúvidas, evitando confusões entre os 

diferentes módulos. 

 A plataforma contará com paineis para informar ao estudante seu desempenho em ambos 

os módulos, bem como suas conquistas, medalhas e também seu andamento na plataforma como 

um todo (ou seja, o que já foi concluído e o que resta a ser feito). Em caso de a plataforma ser 
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vinculada à uma turma, o respectivo professor terá acesso ao painel informativo dos alunos, com o 

intuito de acompanhar seu progresso. 

 Não haverá sistema de pontuação, pelo fato de que os desenvolvedores não pretendem 

implementar um ranking entre os usuários. As conquistas e medalhas obtidas ao longo do percurso 

da plataforma serão individuais, embora também possam servir para reconhecimento de cada 

aluno (no sentido de suas realizações e de sua particularidade como indivíduo), ou seja, serão 

usadas para mostrar quem realmente é cada estudante e o que é capaz de fazer. 

 Optou-se pelo Pixel Art como estilização estética da Interface de Usuário (UI, User 

Interface), por remeter ao estilo 8-bits e a games clássicos, o que poderia despertar razoavelmente 

o interesse dos alunos. Tal estilo encontra boa compatibilidade com a engine usada, o que 

caracteriza outro motivo para a adoção do mesmo, e também levaria à escolha do nome para o 

OED (Figura 03). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Personagens presentes na plataforma, em versão real (acima) e abstrata (abaixo). 

 

 Alguns nomes foram propostos e discutidos entre os desenvolvedores do recurso, levando-

se em consideração que a designação escolhida deve simbolizar e representar suficientemente a 

plataforma como um todo, sem divergir da sua temática principal. O nome Física em Pixels foi, 

então, a designação aceita. 

 

EXPECTATIVAS PARA OS RESULTADOS 

 Como o projeto trata da criação de um OED, ainda em fase de construção, espera-se que 

o mesmo, com a colaboração de alunos e professores do curso de física da UNIPAMPA, possa ser 

aprimorado tornando-se um recurso capaz de ajudar estudantes universitários e de escolas pelo 

país a entender melhor assuntos presentes no estudo de física, inicialmente envolvendo 

Cinemática unidimensional. 
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Resumo 

 

Este trabalho apresenta uma unidade de aprendizagem elaborada nas disciplinas de Física e 

Educação Física, com o tema “energia, a Física e o corpo humano”, baseada na prática da 

interdisciplinaridade, a fim de correlacionar saberes e suas aplicações no cotidiano. A unidade de 

aprendizagem (UA) foi aplicada em duas turmas do segundo ano do Ensino Médio de uma escola 

pública, estadual, de Porto Alegre, com idades compreendidas entre 15 e 16 anos. Observou-se no 

discurso dos estudantes que o processo de aprendizagem foi mais significativo, quando 

comparado à metodologia tradicional, onde os conceitos são trabalhados e aplicados isoladamente 

na sala de aula. Além disso, a UA despertou uma reflexão e autonomia dos estudantes, tendo em 

vista que destacaram a melhor forma de abordar os conceitos para favorecer a compreensão de 

determinadas grandezas.  

Palavras-chave: interdisciplinaridade; energia e corpo humano, ensino de Física; Educação 

Física. 

 

INTRODUÇÃO  

Em 2016 o governo do estado do Rio Grande do Sul estabeleceu uma reestruturação no 

currículo do Ensino Médio que visava o desenvolvimento do indivíduo de forma integral, assumindo 

o pressuposto de que para isso acontecer “os saberes dos componentes curriculares/áreas do 

conhecimento devem produzir sentido para o aluno, dando conta do processo formativo em todas 

as dimensões, fundamentada por princípios éticos, políticos e estéticos da educação escolar” (RIO 

GRANDE DO SUL, 2016, p.6). Ou seja, na nova proposta o professor deveria assumir uma 

identidade de mediador do processo de aprendizagem do estudante e, “somente com a 

integralidade das áreas, eles teriam a visão do todo e produziriam ações educativas que 

instrumentalizem os educandos a estudar o lugar para compreender o mundo e agir sobre ele” 

(RIO GRANDE DO SUL, 2016, p.10). Nesse sentido, destaca-se que através da 

interdisciplinaridade e a aceitação da pesquisa como uma propriedade da educação básica e não 

somente do ensino superior, é possível manifestar essas características propostas na 

reestruturação do Ensino Médio, introduzindo uma caminhada rumo à superação das disciplinas 

fragmentadas. Contudo, embora a reestruturação do Ensino Médio reconheça a necessidade de 

um ensino interdisciplinar, ou seja, com um currículo “entendido como uma ampla rede de 

saberes”, transformando experiências escolares em aprendizados significativos e colaborativos 

(RIO GRANDE DO SUL, 2011, p.8), na prática, as escolas permanecem com conteúdos 

fragmentados inseridos em distintas disciplinas que compõem as áreas do conhecimento.  

O paradigma de um currículo em rede, conectando saberes, ainda é um desafio a ser 

vencido na sociedade do século XXI que, embora compreenda a necessidade de um ensino 

interdisciplinar, não parece ter força para produzir ações, ou melhor, um plano de ações para 

concretizá-lo. Carbonell (2002, p.24) defende que isso se deve ao fato de que não podemos 

“propor um projeto curricular de caráter globalizante se, ao mesmo tempo, não se questiona a 

rigidez dos tempos e espaços escolares e não se inicie uma modificação na cultura docente”. 

Precisamos desenvolver formações continuadas que evidenciem essas transformações 
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curriculares e permitam ao professor refletir e reinventar-se como mediador nesse processo. 

Precisamos estabelecer uma relação de harmonia entre a educação e as transformações da 

sociedade. Pressupõe-se que propostas interdisciplinares no ensino, permitem ao ser humano a 

visão “da totalidade” da natureza de seu mundo, desenvolvendo senso crítico e criativo, 

propiciando que este estabeleça múltiplas relações “entre disciplinas, pensamentos, sentimentos e 

valores, aprimorando-os para superar e ultrapassar diferenças” (FAVARÃO; ARAUJO, p. 108, 

2004). Também se destaca que a interdisciplinaridade possui aspectos metodológicos que 

permitem confrontar pluralidade de visões no processo de aprendizagem (Fazenda, 1994). Quando 

direcionamos os conceitos estudados no ambiente escolar para uma prática interdisciplinar, aliada 

à metodologia de pesquisa, focando em problemas pertinentes ao contexto dos estudantes, 

estamos diante de uma das eficazes alternativas para despertar o interesse desses, promovendo-

lhes um aprendizado mais significativo no seu contexto diário (DEMO, 2011), bem como, 

possibilitando ao ensino de Física uma nova forma de pensar, transcendendo os conteúdos 

específicos dos livros didáticos. 

A partir do contexto que seguiu, este trabalho se propõe apresentar a proposta de uma 

unidade de aprendizagem, aplicada no segundo ano do Ensino Médio, de uma escola pública de 

Porto Alegre (RS), cujo objetivo era transcender velhos hábitos no ensino de Física, relacionados 

ao estudo da calorimetria, possibilitando melhor compreensão de seus conceitos, a partir da 

aproximação dos estudos do metabolismo humano e atividades físicas, uma discussão pertinente 

entre adolescentes. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

Uma Unidade de Aprendizagem (UA) consiste em um planejamento para a realização de 

atividades elaboradas a partir do diálogo entre professor e aluno, na sala de aula (GALIAZZI; 

GARCIA; LINDEMANN, 2004), ou seja, um modo de organização do ensino que permite ao 

professor reunir atividades para que o aluno estabeleça relações com o conteúdo aprendido, 

dando-lhe significado (FRESCHI; RAMOS, 2009), possibilitando a interdisciplinaridade. A proposta 

de UA que se apresenta teve como base as confrontações de Giordan (1996) que resultam na 

contradição entre as diferentes ideias dos estudantes, conflito entre as ideias e/ou hipóteses entre 

esses e o cotidiano, e conflito entre alguns modelos da Ciência. Se acrescendo ao pressuposto de 

que a educação na escola deve ser a pesquisa e não o contato entre professor e estudante 

(DEMO, 2011), favorecendo a pratica da interdisciplinaridade. Desta forma permite-se ao professor 

assumir, constantemente, uma identidade pesquisadora, compreendendo que a pesquisa é 

especificidade da educação escolar e acadêmica (DEMO, 2011), “abandonando velhos hábitos 

transmissivos” de conteúdos que dificultam a mediação no processo de aprendizagem dos 

estudantes.  

A UA ocorreu ao longo do segundo trimestre letivo de 2017, com duas turmas do segundo 

ano, do Ensino Médio, de uma escola pública, de Porto Alegre (RS). Seu objetivo consistiu em uma 

abordagem da aproximação do conceito energia com o cotidiano, desmistificando o senso comum 

referente às atividades físicas e treinos nas academias, constantemente presente nas conversas 

dos adolescentes e, transcendendo os exercícios relacionados apenas à quantidade de calorias 

necessárias para derreter um cubo de gelo, prática comum nas aulas de Física. 

O primeiro momento foi constituído pela organização das atividades que promoveriam as 

discussões relacionadas ao conceito de calor e energia nas disciplinas de Física e Educação 

Física. Uma discussão e pesquisa realizada pelos professores das disciplinas permitiu uma troca 

de saberes, convergindo no objetivo proposto na UA.  A partir disso, iniciaram-se as atividades 

descritas nos tópicos abaixo: 
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1. Discussão com o grande grupo - Nas aulas de Física o objetivo desta atividade foi 

identificar as ideias sobre calor e energia a partir de uma exposição oral dialogada com os 

estudantes. Na aula de Educação Física a mesma atividade foi desenvolvida, mas com o objetivo 

de identificar as ideias dos estudantes sobre as necessidades energéticas do corpo humano e a 

diferença entre exercícios aeróbicos e anaeróbicos. Esses tópicos foram escolhidos como pontos 

principais de convergência para compreender as relações em consonância com o objetivo da UA. 

2. Mapeamento e Confrontação de ideias - Na aula de Física o objetivo desta atividade foi 

confrontar as ideias dos estudantes sobre o conceito de calor e potência, relacionando-o com o 

desempenho do corpo e metabolismo humano. O recurso escolhido para o desenvolvimento desta 

foi a leitura do artigo “Atuação da Física no corpo humano (performance of the physics in the 

human body)”, de Firmino e Lima, publicado pela Unifafibe20 e, na sequência, os estudantes 

trabalharam em grupos (4 a 5 componentes), elaborando mapas conceituais com as principais 

ideias encontradas e que se mostraram diferenciadas daquilo que haviam estudado (até o 

momento) sobre o assunto em questão: energia (calor). Na aula de Educação Física foram 

desenvolvidos estudos teóricos, com os mesmos grupos de estudantes, utilizando a pesquisa para 

a resolução de problemas, promovendo discussões em torno da aplicação da medida de volume 

máximo de oxigênio na célula, princípios de treinamento e sua aplicação para o desenvolvimento 

de capacidades físicas (condicionamento), modalidades de exercícios, potência e intensidade dos 

treinos de acordo com objetivos específicos (emagrecimento, força, definição, etc.). Isso foi feito 

relacionando e diferenciando os conceitos igualmente nominados nas duas disciplinas, como 

potência e força, por exemplo. 

3. Cálculo da energia dos alimentos - Esta aula reuniu os professores das duas disciplinas e 

todos os estudantes envolvidos. No Laboratório especial de Biologia do Museu de Ciências e 

Tecnologia da PUCRS foi realizada uma atividade experimental aproximando o significado da 

unidade caloria, estudada pela calorimetria (na Física) e os conceitos da fisiologia do corpo 

humano e atividade física. No primeiro momento, a partir da queima de pipocas e snacks, foram 

realizados cálculos, em calorias, da quantidade de energia correspondente. No segundo momento, 

a equipe do polo educacional promoveu uma breve discussão conectando os conceitos e fórmulas 

estudadas na calorimetria utilizadas e os conceitos básicos da fisiologia de exercícios relacionados 

à Educação Física.  

4. Pesquisa de campo e relatório final – Para finalizar o processo avaliativo, foi proposto aos 

estudantes uma reflexão e análise, quanto aos treinos executados em academias (muitas vezes 

sem a orientação de um profissional) e a melhor dieta para cada biótipo. De acordo com o cálculo 

do metabolismo basal (TMB) que considera fatores fisiológicos de cada indivíduo, tais como idade, 

sexo e altura, foi estimada a quantidade calórica diária necessária para cada estudante (TMB de 

referência). A partir disso, eles construíram um diário de alimentação, anotando todas as 

quantidades de calorias (energia) consumidas, por dia, ao longo de uma semana. Na sequência, 

essa ingestão calórica foi comparada utilizando o TMB de referência e, a partir dos resultados 

obtidos, eles apresentaram uma discussão das melhores opções de treinos, intensidade e 

atividades físicas recomendadas. Esta avaliação, diferente das anteriores, foi individual, tendo em 

vista que a sua realização dependia de hábitos, características físicas e metabólicas de cada 

indivíduo. 

 

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por ter sido desenvolvida em diferentes momentos, a UA possibilitou aos professores 

melhor acompanhamento da evolução de ideias dos estudantes em relação ao tema em questão.  

O conceito de calor e temperatura é facilmente confundido devido ao senso comum e 

expressões cotidianas, tais como, “estou com calor”, “que calor”, etc., bem como, o reforço dessas 

 
20 Disponível no acervo do Centro Universitário Unifafibe : 

http://unifafibe.com.br/revistasonline/arquivos/revistafafibeonline/sumario/16/30032011212500.pdf 
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concepções alternativas nos livros didáticos, que, em maioria, não associam o calor a uma 

transferência de energia entre sistemas de diferentes temperaturas (AXT; BRÜCKMANN, 1989). 

Durante a realização das atividades da UA observou-se que a ideia de calor, inicialmente 

associada (pelos estudantes) a um estado de maior ou menor temperatura (quente e frio), passou 

a ser compreendida como energia transferida entre os corpos devido à diferença de temperatura, 

buscando um equilíbrio térmico.   

Para os estudantes, ao relacionar o estudo da calorimetria com a energia dos alimentos 

que ingerimos, se tornou mais fácil compreender as diferenças entre as grandezas calor e 

temperatura, principalmente por causa da atividade prática que envolveu o cálculo da energia 

liberado na queima dos alimentos. Destacaram compreender que a diferença entre o processo da 

liberação das calorias em um alimento (ou sistema físico) e o corpo humano está na sua 

complexidade, uma vez que, na física isso se relaciona com a troca de energia entre os corpos que 

envolvem variáveis tabeladas, de acordo com os materiais envolvidos, bem como grandezas 

facilmente medidas, tais como a temperatura. No corpo humano, não existem variáveis tabeladas, 

sendo necessário um aprofundamento dos processos que sintetizam a energia que comemos, 

considerando nossas características fisiológicas e o tipo de alimento ingerido, tendo em vista que 

as suas calorias serão sintetizadas de forma diferente (glicose, armazenamento de gordura, etc).   

Outro ponto a destacar no final da UA, foi o posicionamento dos estudantes em relação ao 

uso da expressão “calor”. Para eles, ela dificulta a compreensão do estudo da calorimetria e, 

quando passaram a utilizar a expressão energia, relacionando-a com outros exemplos mais 

aplicáveis ao contexto diário aos quais estão mais acostumados foi mais fácil compreender, por 

exemplo, quanta energia um cubo de gelo deve receber para derreter ou quanta energia um objeto 

deve “perder” para reduzir a sua temperatura, bem como, nas palavras deles “aceitar” que o frio 

não existe. 

Nas aulas de Educação Física os estudantes destacaram que a percepção deles em 

relação às atividades físicas, treinos e alimentação foi completamente reformulada tendo em vista 

que, anteriormente aos estudos, muitos ingeriam alimentos doces e industrializados, com 

frequência, antes de atividades físicas, bem como, no dia a dia. Atualmente, conhecem as 

necessidades do seu corpo e a melhor combinação entre os fatores que envolvem atividade física 

e dietas de acordo com ingestão de calorias (energia) adequada ao seu biotipo. 

Durante a atividade de entrega e discussão do relatório final, foi unânime o posicionamento 

dos estudantes referente à surpresa de perceber que o que estudamos nas disciplinas está 

conectado e presente no cotidiano. Destacaram que, se essas relações e conexões entre os 

conteúdos fossem aplicadas com maior frequência nas atividades escolares, talvez fosse mais fácil 

compreendê-los. Além disso, avaliar o tipo de alimento mais saudável antes e após atividades 

físicas, bem como, o tipo de atividade adequada, lhes permitiu compreender melhor os processos 

fisiológicos e as necessidades do seu corpo. Nesse sentido, destaca-se que, para os estudantes, 

as atividades da UA promoveram um aprendizado significativo, lhes tornando autônomos no 

processo de aprendizagem, à medida que se dedicavam à pesquisa, solucionando os problemas 

propostos e refletindo sobre o aquela que, na visão deles, se mostrou a melhor forma de estudar 

os conceitos. Destaca-se, ainda, a efetividade da UA em propiciar maior colaboração entre os 

professores, promovendo trocas e construções de saberes de áreas distintas no âmbito 

pedagógico.  
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Resumo 

 

Este trabalho apresenta uma avaliação pelo olhar de gestores e professores que receberam a 

Mostra Científica Itinerante em suas escolas no ano de 2018. A Mostra é uma ação de um projeto 

de extensão, oferecido às escolas de Educação Básica, envolvendo atividades da área das 

Ciências Exatas com um caráter dinâmico e interdisciplinar entre a Física, Química, Matemática e 

Astronomia. Após a realização da Mostra os gestores e professores da escola eram convidados a 

responder um questionário no Google Drive como forma de avaliação de diferentes aspectos das 

atividades que foram desenvolvidas na escola. Para este trabalho foram consideradas cinco 

questões dos questionários respondidos por cinco das escolas que receberam a Mostra. As 

respostas nos levam a concluir que a Mostra foi positiva nas escolas onde ocorreram as atividades, 

pois articulou conteúdos das oficinas com os trabalhados em sala de aula, por meio de atividades 

lúdicas e dinâmicas destacando a interdisciplinaridade entre as áreas envolvidas. Além de 

promover outros momentos semelhantes aos vivenciados durante a Mostra nas aulas das 

disciplinas específicas da escola, cumprindo desta forma seu papel de divulgação científica e de 

promover a aproximação de espaços formais com não formais de ensino. 

Palavras-chave: Mostra Científica Itinerante, Ciências Exatas, extensão. 

 

INTRODUÇÃO 

O ensino da área das Ciências Exatas nas escolas de Educação Básica ainda é pouco 

explorado de maneira prática ou experimental, trabalha-se muito um ensino centrado em fórmulas 

e pouco aplicado ou discutido com os estudantes (ROSA E ROSA, 2012). Pensando em contribuir 

para melhorar ou até mesmo provocar pequenas mudanças neste cenário o projeto de extensão 

Redes Interdisciplinares: desvendando as Ciências Exatas e Tecnológicas passou a oferecer às 

escolas de Educação Básica uma Mostra Científica Itinerante (MCI), envolvendo atividades da área 

das Ciências Exatas. Tais atividades tinham um caráter dinâmico e interdisciplinar, proporcionando 

momentos de interação e ludicidade nas atividades que eram oferecidas.  

A Mostra ocorria nas dependências das escolas de Educação Básica que se dispuseram a 

recebê-la integrando, na medida do possível todos os estudantes do turno envolvido. Composta 

por oficinas que envolviam atividade experimentais, uso de simulações computacionais, desafios 

de raciocínio lógico e sessões em um planetário móvel. Sua duração poderia ser de um ou dois 

dias, dependendo da demanda da escola e disponibilidade da equipe do projeto. Alguns dias após 

a realização da Mostra a escola que sediou o evento era convidada para responder a um 

questionário enviado pelo Google Drive como forma de avaliar e melhorar os processos das MCIs. 
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As questões eram respondidas de maneira coletiva pelos professores e gestores que participaram 

da ação. Este trabalho tem como objetivo, apresentar a análise das respostas dadas a estes 

questionários sobre as Mostras que foram realizadas no ano de 2018, destacando aspectos 

positivos e possíveis desdobramentos que podem ter sido desencadeados pela ação do projeto.   

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

As MCIs se caracterizam como espaços não formais, embora ocorra em espaços formais 

de ensino como escolas. Essa caracterização está baseada nos estudos de Langhi e Nardi (2009) 

que analisam a natureza destas ações no contexto da divulgação científica. Tais autores definem 

que as atividades de educação não formal possuem certa intencionalidade, podem ter maior ou 

menor nível de articulação com as atividades de âmbito do ensino escolar, mas não assumem 

caráter continuado em contextos curriculares e não tem compromisso direto com a avaliação em 

âmbito escolar.  

A educação em espaços não formais de ensino, como museus, planetários e observatórios 

e a divulgação científica são iniciativas que podem ocorrer no âmbito da extensão universitária e, 

portanto, tem potencial para promover aproximações com os ambientes formais de ensino 

(MARANDINO et al, 2004; LANGHI; NARDI, 2009). Neste contexto, incluem-se as Mostras 

Científicas Itinerantes, que teve como principal objetivo fomentar a educação em Ciências Exatas 

em uma perspectiva interdisciplinar.  

Neste sentido as MCIs proporcionam aos estudantes que participam uma abordagem 

diferente da que estão acostumados na escola, evitando aulas estritamente expositivas e não 

dialogadas. Opta-se pela realização de atividades que além de proporcionar o conhecimento dos 

conceitos essenciais da educação básica, despertam o interesse de novos aprendizados, onde os 

estudantes atuam como investigadores, e não como alunos passivos (BASSOLI, 2014). Assim ao 

longo de todas as atividades desenvolvidas o aluno é instigado a tirar suas próprias conclusões a 

partir da observação e interação com fenômenos e procedimentos, e a partir daí é estimulado a 

construir seu próprio conhecimento (GONZATTI, et al., 2017). Essas interações são importantes 

também para os professores da escola que acompanham os alunos, sabemos que educadores que 

participam de atividades interdisciplinares que fazem uso da experimentação sentem-se mais 

confortáveis para incluir mais atividades como estas às suas aulas (ZÔMPERO, 2011).  

 

METODOLOGIA 

As atividades realizadas durante a Mostra eram oferecidas no formato de oficinas, e 

ocorriam simultaneamente, de forma que o maior número de estudantes pudessem participar de 

todas as atividades oferecidas. Geralmente eram organizadas três oficinas: experimentais em 

ciências, olimpíada matemática, aplicativos computacionais e a sessão do planetário. A duração de 

cada atividade era de aproximadamente 50 minutos. As oficinas eram concebidas de forma que os 

conteúdos trabalhados em cada uma delas fossem conectados entre si e utilizassem aplicações e 

exemplos do cotidiano dos estudantes, seja por meio da experimentação ou da observação. 

Alguns dias após a mostra era encaminhado para os gestores e professores das escolas 

um questionário do Google Drive. Este era constituído de duas etapas, uma onde eles avaliavam, 

através da escala Lickert, aspectos como o contato prévio e o agendamento da atividade, a 

postura dos bolsistas frente os alunos, a adequação dos conteúdos abordados, o material didático 

utilizado, entre outros. E uma segunda etapa onde eram solicitadas opiniões acerca de diferentes 
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tópicos, desde a oferta integrada de diferentes atividades, aspectos positivos, aspectos a melhorar 

e se foram realizadas atividades antes ou após a MCI na escola, com o objetivo de preparar ou dar 

continuidade ao trabalho realizado. 

Para este trabalho foram selecionadas 5 questões para análise, que estão relacionadas 

com a segunda etapa do questionário, são elas: Após a Mostra, foi realizada alguma atividade 

relacionada às oficinas e sessões do planetário? Os objetivos propostos pela escola para a MCI 

foram contemplados? Qual sua opinião quanto a oferta integrada de diferentes atividades de 

Ciências Exatas? Aponte aspectos positivos com relação às atividades desenvolvidas e aponte 

aspectos a melhorar com relação às atividades desenvolvidas. Estas questões foram analisadas e 

serão apresentados alguns excertos que são pertinentes as discussões deste trabalho no tópico a 

seguir. 

 

ANÁLISE DE DADOS E CONSIDERAÇÕES 

Pela análise das respostas podemos afirmar que a maioria das escolas realizou atividades 

de preparação para a MCI, informando aos professores e alunos sobre a organização combinada 

anteriormente e também foram feitas atividades para a introdução de aspectos relacionados a 

Astronomia, uma das atividades mais aguardada pelos alunos. Além disso pode-se constatar que 

as atividades realizadas tiveram continuidade dentro do ambiente formal escolar por parte dos 

professores. 

Todos as respostas dadas foram positivas quando questionados se suas expectativas em 

relação a MCI haviam sido contempladas, afirmando inclusive, que os alunos demonstraram 

interesse pelas atividades e assuntos trabalhados após sua realização, como evidencia-se na 

escrita de E1. “Consideramos que as oficinas contemplaram as expectativas, percebeu-se o 

envolvimento dos alunos durante a realização das oficinas, e também após de acordo com os 

apontamentos dos professores.” (E1). 

A respeito da sistemática de atividades de Ciências Exatas, percebe-se que a 

experimentação é muito valorizada pelos professores. Segundo E2, “Geralmente os professores 

não pensariam nesta sistemática, mas com este jeito diferente de trabalhar, pode abrir novos 

horizontes para nossos educandos.” (E2). A interdisciplinaridade das atividades, bem como da sua 

característica dinâmica e lúdica também foram destacadas, além de avaliarem positivamente a 

didática dos bolsistas no desenvolvimento das oficinas, uma vez que somente um bolsista do 

grupo era do curso de licenciatura, os demais todos alunos dos cursos de engenharia, arquitetura e 

engenharia química. “Dedicação e ótima postura dos bolsistas; “Estimula a inserção de novas 

metodologias de ensino e aprendizagem; “Promove a interdisciplinaridade, pois foram realizadas 

atividades que permitiam várias áreas do conhecimento se apropriar”. (E3). 

 Outro ponto relevante que foi destacado é a qualidade pedagógica do material utilizado, 

além da articulação entre os conteúdos das oficinas e os trabalhados em sala de aula e a 

possibilidade de os alunos fazer algo novo dentro do próprio espaço da escola. “É maravilhoso, 

pois oportuniza aos alunos poder participar de atividades diferenciadas dentro do próprio espaço 

escolar, facilitando o acesso.  Estimula a prática diversificada e interdisciplinar.” (E3). Além disso, a 

MCI proporcionou após a Mostra outros momentos de integração entre os alunos, professores e o 

conteúdo trabalhado em sala de aula, como pode ser evidenciado nos excertos a seguir: “Sim. Os 

professores das áreas contempladas, especialmente na Matemática e Química, utilizaram em suas 

aulas com os alunos sugestões trazidas pela MCI, como aplicativos e experiências no laboratório.” 

(E.3). Tal depoimento pode ser um possível desdobramento desta ação, provocando os 

professores e estudantes a pensarem as Ciências Exatas de uma forma diferente daquela vista 
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somente em livros didáticos. Para Nardi (2010), mudanças na metodologia de ensino contribuem 

para a popularização das ciências e servem de incentivo para que os alunos busquem futuramente 

por cursos de graduação nesta área. Desta forma pode-se afirmar que as MCIs, tiveram um 

impacto positivo nas escolas em que se fez presente, cumprindo seu papel de divulgação científica 

e aproximando espaços formais com não formais de ensino. 
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Resumo 

 

 Este trabalho tem por finalidade relatar experiências vivenciadas com o Projeto de Ensino Mostra 

de Foguetes. Que teve como objetivo principal fomentar o interesse dos alunos pela Astronáutica, 

Física, Astronomia, Química e ciências afins, promovendo a difusão dos conhecimentos básicos de 

uma forma lúdica e cooperativa, mobilizando discentes e servidores voltados às atividades 

aeroespaciais. Proporcionando o contato com atividades práticas relacionadas à Física (pressão, 

movimentos bidimensionais, lançamento de projéteis, a terceira lei de Newton, entre outros.), a 

Química (reações químicas, cálculos estequiométricos, e outros fenômenos relacionados.) e a 

Matemática (medidas de ângulo, medidas de deslocamento, cálculos de medidas dos reagentes, 

etc.). Aproximando-os assim, de uma atividade experimental, onde eles teriam autonomia para 

elaborar e testar suas hipóteses, além de contribuir para criar um ambiente de competição e 

trabalho em equipe. Bem como proporcionar a interdisciplinaridade como alternativa de uma 

metodologia de ensino que permita a práticas motivadoras e propiciando um melhor entendimento 

dos fenômenos que cercam os educandos e estabelecer relações cognitivas necessárias e 

significativas para a construção de conceitos e novos conhecimentos. Está experiência contribuiu 

tanto para os alunos do Ensino Médio Integrado do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia Farroupilha-campus São Borja (IFFar - Campus São Borja), como para os discentes da 

Licenciatura em Física e também para os demais colaboradores. 

Palavras-chave: projeto de ensino, mostra de foguetes, interdisciplinaridade, atividade prática. 

 

INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho tem por objetivo relatar a experiência de acadêmicos do curso de 

licenciatura em Física. Para tanto essa experiência partiu do desenvolvimento do Projeto de Ensino 

Mostra de Foguetes do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Farroupilha-campus 

São Borja (IFFar - Campus São Borja), que fomentou o interesse pela Astronáutica, Física, 

Astronomia, Química e ciências afins, promovendo a difusão dos conhecimentos básicos de uma 

forma lúdica e cooperativa, mobilizando alunos e servidores voltados às atividades aeroespaciais. 

Além disso, o projeto se fundamentou em constituir nos alunos do Ensino Médio grupos para a 

construção de foguetes de garrafa pet. Proporcionando o contato com atividades práticas 

relacionadas à disciplina de Física, de Química e de Matemática, aproximando-os assim, de uma 

atividade experimental, onde eles teriam autonomia para elaborar e testar suas hipóteses.  

A partir do envolvimento no projeto fez-se pensar na importância das estratégias didáticas 

e metodológicas para o ensino de ciências, como método de se articular as disciplinas dessa área 

de forma eficaz e significativa. O ensinar ciências nas escolas, na maioria das vezes tem seguido 

um caminho que podemos considerar insuficientemente eficaz aos alunos, a qual se prioriza aulas 

 
21 Projeto de extensão do Instituto Federal Farroupilha- campus São Borja. 

mailto:ritielelleal@gmail.com
mailto:daianechuquel21@gmail.com
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expositivas e de poucas aplicabilidades. Como destacado por Carvalho e Gil-Pérez (2001), o 

conhecimento científico é apresentado aos estudantes de uma forma por vezes muito teórica e 

expositiva, na qual existem poucos espaços para discussões acerca de seus fenômenos 

envolvidos.  

No entanto, articular métodos para o ensino dessas disciplinas é um papel fundamentador 

para que a aprendizagem significativa seja realmente alcançada pelos alunos. Trabalhar de 

maneira com que os mesmos sejam capazes não somente compreender as teorias, mas 

principalmente pensar a aplicabilidade delas no nosso meio e onde elas estão presentes em nossa 

volta. Neste sentido Leite (2007) argumenta que ao participar de um projeto o estudante inicia o 

processo de elaboração do conhecimento mediante práticas vivenciadas por ele, ou seja, terá uma 

melhor compreensão das teorias estudadas em sala de aula a partir da aplicação das mesmas em 

atividades práticas. Diante disso, o pensar estratégico para o ensino de ciências nos faz retomar, 

em como as metodologias de ensino usadas em sala de aula atualmente têm sido realmente 

eficientes, de maneira que uma turma de alunos realmente construa seu conhecimento a partir de 

práticas vivenciado por eles. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O Projeto de Ensino Mostra de Foguetes do IFFar - Campus São Borja foi uma etapa 

classificatória, para a etapa final, que realizou-se na MEPT (Mostra de Educação Profissional e 

Tecnológica) do IFFar. Esta etapa classificatória ocorreu para os alunos que estavam devidamente 

matriculados nos cursos de nível médio integrado do IFFar-campus São Borja. Sendo que não se 

fez necessário ter a equipe pronta antes do primeiro encontro com os monitores, pois a mesma foi 

formada neste primeiro dia de projeto. Assim, possibilita-se que todos os alunos tivessem a 

oportunidade de participar. Para o bom desenvolvimento do projeto foi criado um edital com 

normas e regras que os participantes deveriam seguir.  

Conforme as normas, cada equipe foi formada por no máximo 3 (três) alunos que foram 

acompanhados por monitores e professores responsáveis pelo projeto. A construção do foguete 

teve como matéria prima uma ou mais garrafas PET (de qualquer capacidade e de qualquer 

marca). Os materiais para a construção do bico, da saia e das aletas era de livre escolha, porém 

nenhuma parte do foguete (bico, empenas, saia, redutor de área de vazão) poderia ser metálica 

(para evitar acidentes). 

A base de lançamento era de livre escolha da equipe. Na base de lançamento eram 

permitidos peças metálicas e canos de qualquer bitola. Esta deveria conter necessariamente uma 

válvula de aborto através da qual é possível despressurizar o sistema em caso de aborto do 

lançamento. Recomendou-se a utilização de manômetro para a verificação da pressão no interior 

do sistema base-foguete, não sendo utilizado por nenhuma das equipes. O sistema de liberação do 

foguete (gatilho) foi acionado a uma distância superior a 2m (dois metros) da base de lançamento. 

Como o acionamento deve ocorrer à distância, foi observado para que a base estivesse fixada 

fortemente ao solo.  

Para que o lançamento ocorresse, as únicas substâncias que foram utilizadas/permitidas 

para a pressurização do foguete eram: água, vinagre com concentração de ácido acético em torno 

de 4% e bicarbonato de sódio em quaisquer proporções. Para cada lançamento a quantidade de 

vinagre permitida foi de no máximo 1500 ml e a quantidade de bicarbonato de 300g. Os foguetes 

lançados neste projeto continham no seu interior substâncias (vinagre e bicarbonato de sódio) que 

produz em suas reações o aumento da pressão interna, deslocando assim o foguete para frente 

em um movimento oblíquo. Segundo Oliveira: 
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Os foguetes consistem basicamente, em um projétil que leva combustível sólido ou líquido 

no seu interior. Esse combustível é descarregado continuamente na câmara de combustão 

e são expelidos para trás na abertura localizada na traseira. Essa expulsão do combustível 

resulta no deslocamento do foguete para frente. (2008, p. 5). 

 

Tanto para a etapa Classificatória como para a etapa Final cada equipe teve direito a dois 

lançamentos e uma possibilidade de aborto. Caso o foguete tenha saído da base, mesmo que 

alguns centímetros foram considerados “foguete lançado”. A medição dos alcances realizou-se 

somente após todos os lançamentos terem ocorrido e é necessário que cada equipe se apresente 

com dois foguetes para os lançamentos. Em hipótese alguma se permitiu que qualquer equipe 

tivesse acesso ao espaço de lançamento para buscar seu foguete antes das medições.  

 A obediência das normas de segurança foi considerada de ordem desclassificatória para 

quem desobedecesse. Foi avisado antecipadamente que a equipe que se apresentasse à raia de 

lançamento sem algum dos itens de segurança que foram exigidos pelos organizadores da mostra, 

não poderá iniciar a pressurização do projétil. Não sendo resolvida esta questão dentro do tempo 

disponível pré-definido para a etapa a equipe estaria automaticamente desclassificada. Também 

foi lembrando que o manômetro era um item recomendado, mas não obrigatório. 

O projeto ocorreu em turnos que os alunos participantes não tinham aula e foram 

acompanhados pelos monitores (alunos voluntários do Curso de Licenciatura em Física do 

Campus São Borja e pelos professores responsáveis pelas equipes). Os monitores ficaram a 

disposição das equipes para a elaboração do projeto, assim como, para a construção do foguete, 

explicitando cada um dos procedimentos realizados, os fenômenos e conceitos que iam 

aparecendo desde o início do projeto até a fase de lançamentos. O projeto teve duração de cinco 

meses e culminou com o campeonato que realizou-se no campus em setembro. Foram ofertados 

aos grupos os seguintes materiais, vinagre, bicarbonato de sódio, cano de PVC 25 mm, cotovelo 

de PVC 25 mm, cola de cano PVC e a válvula de abertura. Qualquer material adicional cada 

equipe deveria comprar.  

O Projeto foi avaliado continuamente em cada processo de seu desenvolvimento através 

de observações e interferências dos monitores e professores colaboradores, para que todas as 

equipes atingissem os seus objetivos. Além disso, o julgamento da Mostra de Foguetes foi feito 

através de uma equipe avaliadora, que construiu os aspectos que deveriam ser avaliados durante 

a Mostra, onde instigaram os conhecimentos físicos, químicos e matemáticos presentes no 

processo de lançamento, nas quais os alunos estejam apropriados.  

O projeto contribuiu na construção de um ambiente motivador e rico em situações novas e 

desafiadoras para os estudantes. Dessa forma, podemos elencar os seguintes aspectos que 

consideramos relevantes no desenvolvimento do projeto. A compreensão dos conceitos, 

matemático (medidas de ângulos), físicos (as três leis de Newton, pressão, lançamento de 

projéteis) e químicos (reações químicas, cálculos estequiométricos) envolvidos durante o projeto. O 

qual desenvolveu a criatividade no momento da construção do protótipo, a disseminação do 

conhecimento científico através de uma atividade prática e aprimorou o processo de ensino-

aprendizagem entre os envolvidos no projeto. De acordo com Neves, Caballero e Moreira (2006, p. 

384), “o trabalho experimental tem uma reconhecida importância na aprendizagem de Ciências, 

largamente aceita entre a comunidade científica e pelos professores como metodologia de ensino”.  

 Com isso foi possível perceber como se deu o progresso no trabalho em equipe entre os 

discentes e docentes, de forma que ambos compartilharam suas ideias e interpretações das 

situações que se apresentavam. Como destacado por Abib e Araújo (2003), as atividades 

experimentais contribuem para a construção de um ambiente incentivador, aumentam as chances 

de que sejam elaborados conhecimentos e adquiridas habilidades, atitudes e competências 

relacionadas ao fazer e entender Ciência. 



VIII Encontro Estadual De Ensino De Física – RS 

 

126 
 

 No entanto podemos destacar também o processo de adaptação na construção do 

foguete, em que os alunos se submeteram para alcançar os objetivos esperados por cada equipe. 

No primeiro momento da elaboração do projétil, que foi a confecção da base, percebeu-se a 

necessidade de repensar alguns pontos, como por exemplo, a vedação entre o cano PVC e o 

foguete. O que estava causando grande parte da perda de pressão, observou-se ainda que 

conforme a variação do ângulo o projétil alcançaria uma distância maior, sendo o ângulo de 45° o 

mais adequado para alcançar este objetivo. 

 No momento do lançamento dos foguetes, pode ser notada a necessidade de ajustes na 

massa do mesmo, porque conforme ele estivesse muito leve ficava mais propícia a ação do vento, 

desestabilizando sua trajetória oblíqua. Uma observação referente ao lançamento a ser destacado 

é, mesmo ele realizando uma trajetória oblíqua, suas medições de distância alcançada foram feitas 

em linha reta. As reações químicas para a pressurização do lançamento também foi outro ponto de 

adaptação. Os alunos tiveram que amoldar o bicarbonato, colocando-o em um papel toalha, para 

que sua reação com o vinagre prolongasse mais, possibilitando mais tempo para os ajustes finais 

de lançamento. 

 

CONCLUSÃO 

Sendo assim, pode-se destacar que o projeto alcançou os resultados esperados, que 

visava proporcionar aos alunos o contato com atividades práticas relacionadas à Física, a Química 

e a Matemática. Aproximando-os de uma atividade experimental, a qual teria autonomia para 

elaborar e testar suas hipóteses. Expondo os seguintes conteúdos: medidas de ângulos, três leis 

de Newton, pressão, lançamento de projéteis, reações químicas, cálculos estequiométricos entre 

outros. Que podem ser associados e articulados de forma interdisciplinar, com alternativas de 

metodologias práticas, motivadoras e propiciando um melhor entendimento dos fenômenos que os 

cercam.  

Neste sentido podemos destacar a grande relevância das atividades práticas para o ensino 

de ciências, de tal forma que, o aprendizado do alunado seja algo inteiramente significativo. 

Possibilitando-o não somente para o conhecimento teórico, mas também de interpretar os mesmos 

no seu cotidiano. Como também foi destacada a importância da prática para a aprendizagem 

significativa e a contribuição deste projeto para oportunizar o trabalho colaborativo em grupo. Bem 

como reforçar a socialização entre colegas, e também estimulou competição saudável entre as 

equipes que participaram do desenvolvimento deste projeto. 
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Resumo 

 

Apresentam-se neste trabalho resultados preliminares de uma revisão de literatura sobre o Ensino 

de Física na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os materiais consultados foram os periódicos 

brasileiros em língua portuguesa classificados como A1, A2 e B1 no Qualis 2013-2016 da área de 

Ensino da CAPES, com publicações compreendidas entre os anos de 2000 e 2019. Identificou-se 

14 artigos, os quais foram analisados em termos da metodologia de pesquisa, da proposta de 

ensino e dos conteúdos abordados. Apesar de os trabalhos apresentarem propostas didáticas para 

a EJA, há poucas investigações que buscam entender as especificidades do estudante de física da 

EJA, resultando em propostas didáticas genéricas. 

Palavras-chave: Ensino de Física; Ensino de Física na EJA; EJA; Revisão da literatura. 

 

INTRODUÇÃO 

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade educacional criada com o objetivo de 

possibilitar às pessoas, que não tiveram acesso à escola na idade convencional, concluir seus 

estudos nos ensinos fundamental e médio (BRASIL, 2000).  

Segundo Loch (2009), o educador deve sempre considerar que para elaborar o 

planejamento e a avaliação na EJA se deve pensar, com os educandos, a sua vida, às suas 

necessidades, os seus desejos e as suas aspirações articulados com a realidade social e cultural 

em que vivem, num processo conjunto em que o ver, o ouvir e o agir estão conectados. Assim 

sendo, percebe-se uma enorme tendência, entre os estudiosos, em considerar os saberes e 

experiências do educando como parte fundamental no processo de ensino e aprendizagem. 

Em se tratando do ensino de Física na EJA, Jesus e Nardi (2016) relatam que, o ensino de 

Física na EJA abrange os mesmo problemas presentes no ensino regular, já mapeados e 

discutidos por diversos autores, porém com os seguintes agravantes: carência de material 

apropriado, infantilização dos jovens e adultos em atividades de ensino, resistência a disciplinas 

tidas como exatas e o medo de um novo fracasso escolar.  

Com isso, o presente estudo buscou desenvolver uma revisão da literatura sobre o Ensino 

de Física na EJA, para analisar o perfil da área, destacando as propostas de ensino estudadas, as 

metodologias de pesquisa desenvolvidas e os conteúdos que têm sido abordados. 
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METODOLOGIA 

Para o estudo, foi realizada uma busca em periódicos brasileiros e de língua portuguesa, 

sobre Ensino de Ciências classificados como A1, A2 e B1 no Qualis 2013-2016 da área 46 - 

Ensino, da CAPES, usando como o termo chave a sigla “EJA”, entre 2000 e 2019. A partir disso, 

selecionou-se apenas os artigos que possuíam a palavra Física ou conteúdos de Física no título ou 

nas palavras-chave. Foram excluídos da revisão os artigos cujo foco não era a EJA e o Ensino de 

Física. Os periódicos que obtiveram pelo menos um resultado estão apresentados no quadro 0122. 

 

Quadro 1 - Revistas sobre Ensino de Ciências. 

Periódicos Qualis Artigos 

Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências A1 3 

Caderno Brasileiro de Ensino de Física A2 2 

Revista Investigações em Ensino de Ciências A2 2 

RENCIMA: Revista de Ensino de Ciências e Matemática A2 1 

Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências A2 1 

Revista de Educação, Ciências e Matemática A2 1 

Ensino de Ciências e Tecnologia em Revista B1 2 

Experiências em Ensino de Ciências B1 2 

 Total = 14 

Buscou-se nos artigos as seguintes categorias: a) Metodologia de pesquisa; b) Propostas 

de ensino; c) Conteúdos abordados. 

-se a necessidade de criação das seguintes subcategorias para a categoria Metodologias 

de Pesquisa: Aplicação de questionário, Pré-teste e resultados de proposta aplicada (pós-teste), 

Resultados de proposta aplicada, Observação prévia participante e Resultados de proposta 

aplicada e Análise de material didático. 

  Considerou-se como “Aplicação de questionário”, estudos que somente realizassem 

aplicações de questionário sem realizar alguma intervenção. Em “Pré-teste e resultados de 

proposta aplicada (pós-teste)” considera-se os estudos que realizaram a aplicação de algum tipo 

de questionário, depois realizaram alguma intervenção (sequências didáticas por exemplo), e por 

fim, verificaram os resultados da intervenção através de uma nova aplicação de questionários. A 

categoria “Resultados de proposta aplicada” é similar a categoria anterior, porém sem a realização 

do pré-teste. Nos estudos em “Observação prévia participante e Resultados de proposta aplicada” 

os autores realizaram somente a observação de uma turma para realizar uma intervenção de um 

material previamente preparado. Na última subcategoria, “Análise de material didático”, destinou-se 

a análise de material didático. 

  A categoria “Propostas de ensino”, foi dividida nas seguintes subcategorias: Projeto 

didático, Atividade de elaboração conceitual, Três momentos pedagógicos, Sequência didática, 

Resolução de problemas e Mapas conceituais. 

 
22 A lista completa das referências dos 14 artigos analisados pode ser acessada no seguinte link: 

<https://drive.google.com/file/d/1q6Ek4bpiRTUPkRkPRPmgBEnlE-W5FRuN/view?usp=sharing>. 
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RESULTADOS 

Foram encontrados 14 artigos sobre Ensino de Física na EJA publicados entre os anos de 

2006 e 2018. A relação de quantidades de artigos referentes a cada metodologia de pesquisa 

desenvolvida nos estudos está especificada no quadro 02.  

Considerou-se como “Aplicação de questionário”, estudos que somente realizassem 

aplicações de questionário sem realizar alguma intervenção. Em “Pré-teste e resultados de 

proposta aplicada (pós-teste)” estão os estudos que realizaram a aplicação de algum tipo de 

questionário, depois realizaram alguma intervenção (sequências didáticas, por exemplo), e, por fim, 

verificaram os resultados da intervenção através de uma nova aplicação de questionários. A 

categoria “Resultados de proposta aplicada” é similar a categoria anterior, porém sem a realização 

do pré-teste. Nos estudos em “Observação prévia participante e Resultados de proposta aplicada” 

os autores realizaram somente a observação de uma turma para, depois, aplicar uma intervenção 

de um material previamente preparado. Na última subcategoria, “Análise de material didático”, 

destinou-se à análise de material didático. 

 

Quadro 2 – Metodologias de Pesquisa presentes nos artigos selecionados. 

Metodologias de Pesquisa Artigos Autores, ano de publicação e referência 

Aplicação de questionário 2 Jesus e Nardi (2016); Krummenauer e Wannmacher 

(2014) 

Pré-teste e resultados de 

proposta aplicada (pós-teste) 

3 Krummenauer, Costa e Silveira (2010); Cunha e 

Dickman (2018); Gomes e Garcia (2014) 

Resultados de proposta 

aplicada 

6 Freitas e Aguiar Jr. (2010); Almeida, Cerqueira Jr., e 

Silva (2016); Gomes, Batista e Fusinato (2017); 

Espíndola e Moreira (2006); Krummenauer e Costa 

(2009); Gonzales e Rosa (2014) 

Observação prévia participante 

e Resultados de proposta 

aplicada 

2 Freitas e Aguiar (2012); Ustra e Santos (2014) 

Análise de material didático 1 Abreu (2012) 

 

  No quadro 03, apresenta-se os resultados obtidos sobre as propostas de ensino nos 

artigos. Percebe-se uma maior tendência na utilização de sequências didáticas nessas propostas. 

 

Quadro 3 – Propostas de ensino presentes nos artigos selecionados. 

Propostas de ensino Artigos Autores, ano de publicação e referência 

Projeto didático 2 Krummenauer, Costa e Silveira (2010); Espíndola 

e Moreira (2006) 

Atividade de elaboração 

conceitual 

1 Freitas e Aguiar Jr. (2010) 
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Três momentos pedagógicos 1 Almeida, Cerqueira Jr. e Silva (2016) 

Sequência didática 4 Cunha e Dickman (2018); Gomes, Batista e 

Fusinato (2017); Freitas e Aguiar (2012); Gonzales 

e Rosa (2014) 

Resolução de problemas 1 Ustra e Santos (2014) 

Abordagem temática 1 Gomes e Garcia (2014) 

Mapas conceituais 1 Krummenauer e Costa (2009) 

Sem proposta 3 Jesus e Nardi (2016); Krummenauer e 

Wannmacher (2014); Abreu (2012) 

 

  Ainda foi verificado que conteúdos de Física abordados nos 14 artigos foram: Cinemática, 

Dinâmica, Eletricidade, Eletromagnetismo, Energia, Termodinâmica e Óptica. Dois dos artigos, não 

abordavam nenhum conteúdo de Física específico em seu estudo. A partir do quadro 4, nota-se 

uma maior tendência de conteúdos como Dinâmica, Eletricidade e Óptica entre os trabalhos, e 

nenhum trabalho sobre Física Moderna. 

 

Quadro 4 – Conteúdos de Física presentes nos artigos selecionados23. 

Conteúdo Artigos Autores, ano de publicação e referência 

Cinemática 2 Krummenauer, Costa e Silveira (2010); Krummenauer e Costa 

(2009) 

Dinâmica 3 Krummenauer, Costa e Silveira (2010); Freitas e Aguiar Jr. (2010); 

Krummenauer e Costa (2009) 

Eletricidade 3 Almeida, Cerqueira Jr. e Silva (2016); Gonzales e Rosa (2014); 

Ustra e Santos (2014) 

Eletromagnetismo 1 Gomes, Batista e Fusinato (2017) 

Energia 1 Gomes, Garcia (2014) 

Termodinâmica 1 Abreu (2012) 

Óptica 3 Cunha e Dickman (2018); Freitas e Aguiar (2012); Espíndola e 

Moreira (2006) 

Nenhum 2 Jesus e Nardi (2016); Krummenauer e Wannmacher (2014) 

 

 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

Os resultados preliminares mostram que os estudos voltados para o Ensino de Física na 

EJA ainda são poucos e bem recentes. No que se refere às metodologias de pesquisa, os estudos 

apresentam uma maior tendência de serem do tipo resultados de proposta aplicada. Em relação às 

 
23 Neste caso, alguns artigos podem estar em mais de um conteúdo. 
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propostas de ensino, os artigos abordam, em sua maioria, sequências didáticas. Ainda se verificou 

que não há nenhum conteúdo de Física Moderna presente nos trabalhos. 

Apesar de os trabalhos apresentarem propostas didáticas para a EJA, há poucas 

investigações que buscam entender as especificidades do estudante de física da EJA, resultando 

em propostas didáticas genéricas (as mesmas que seriam aplicadas no ensino regular). Pretende-

se, futuramente, analisar quais são os referenciais que embasaram as propostas de ensino e qual 

metodologia foi utilizada na análise de dados. 
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Resumo 

 

Este estudo tem como objetivo identificar que temáticas são mencionadas/exploradas em trabalhos 

que discutem a inserção de temas contemporâneos no ensino de Física, nos diversos níveis de 

ensino, a partir da Física Moderna e Contemporânea (FMC). Metodologicamente realizou-se uma 

revisão de literatura nas atas do Encontro de Pesquisa em Ensino de Física (EPEF), considerando-

se o recorte temporal de 2008 a 2014, com a qual foram localizados quarenta e dois estudos. 

Dentre os resultados, destaca-se que os estudos têm explorado temas que abarcam a dimensão 

conceitual, pois a maioria das temáticas mencionadas está relacionada ao que “tradicionalmente” 

se denomina de conteúdo de FMC, a exemplo de efeito fotoelétrico e dualidade onda-partícula. 

São poucos os trabalhos que parecem discutir questões em uma perspectiva mais ampla, 

considerando também aspectos sociais/ambientais do mundo contemporâneo na delimitação do 

tema.  

Palavras-chave: Ensino de Física; Abordagem de temas; Física Moderna e Contemporânea. 

 

 INTRODUÇÃO 

  No contexto do ensino de ciências/física, é de comum conhecimento o desafio que 

professores e pesquisadores enfrentam para tornar a sala de aula um ambiente mais atrativo e os 

conteúdos escolares mais significativos para os alunos, que diversas vezes se encontram 

desmotivados para o processo de ensino e aprendizagem. Segundo Halmenschlager (2011), em 

algumas escolas ainda são encontradas organizações curriculares descontextualizadas, lineares e 

fragmentadas, distantes da realidade na qual o aluno está inserido, o que pode estar contribuindo 

para o desinteresse por parte dos estudantes. Desta forma, é imprescindível a discussão em torno 

de alternativas curriculares e metodológicas que potencializem a articulação entre questões 

contextuais e o conhecimento escolar. 

No âmbito dos documentos oficiais, a exemplo dos parâmetros e orientações curriculares 

nacionais para o ensino médio, orienta-se que a abordagem dos conteúdos a partir de Temas 

Estruturadores (BRASIL, 2002; 2006), como possibilidade para o desenvolvimento de um ensino 

de física contextualizado e interdisciplinar. Porém, usualmente esses temas recebem o papel de 

direcionar aos conteúdos que acabam por seguir de maneira fragmentada e distante da realidade 

dos estudantes.  

  A literatura também indica que é possível pensar em um currículo escolar que utilize como 

base a Abordagem Temática, proposta por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007), possibilitando 

uma maior conexão com a realidade. Nesta perspectiva, a articulação entre realidade e 

conhecimento científico pode ocorrer por meio da Investigação Temática, proposta por Freire 

(1987), e que configura uma dinâmica que busca conhecer os sujeitos e sua realidade para a 

definição de um tema que possa ser trabalhado, que represente uma contradição/situação 

problema. Além da Abordagem Temática pautada nas ideias de Freire, há outras possibilidades 

temáticas em discussão no ensino de ciências em que o tema é selecionado pelos docentes, a 
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partir de diversos critérios, a exemplo de temáticas em foco nas mídias sociais, noticiários, 

divulgação científica, entre outros.  

  Diante dessa diversidade, considerou-se relevante melhor entender se e como a área de 

ensino de Física está inserindo discussões acerca de temas contemporâneos nos diferentes níveis 

de ensino, a partir do denomina de Física Moderna e Contemporânea (FMC). A inserção da Física 

Moderna e Contemporânea no ensino médio já vem sendo discutida há bastante tempo. De acordo 

com Terrazan (1992, p.2), é comum que os conteúdos fiquem restritos a “[..] cinemática, as leis de 

Newton, a termologia, a óptica geométrica, a eletricidade e a circuito simples”. Pois, devido à falta 

de tempo, os conteúdos de física moderna acabam por não chegar aos nossos alunos e muito 

menos a física contemporânea que abrange os conteúdos mais recentes. Entretanto, a abordagem 

de temas contemporâneos é uma alternativa para se contextualizar e se inserir na sala de aula a 

ciência/física mais próxima dos dias que estamos vivendo.      

Diante disso, este estudo preliminar tem por objetivo identificar que temáticas são 

abordadas em trabalhos que discutem a inserção de temas contemporâneos no ensino de Física, 

nos diversos níveis de ensino. O que pretendemos destacar é quais temáticas vêm tomando 

espaço dentro das discussões que envolvem FMC e analisar (a) se esses temas configuram parte 

integrante dos conteúdos habituais de FMC, que por sua singularidade dentro dos currículos 

acabam por serem considerados como um tema contemporâneo e atual, uma vez que podem 

remeter a conteúdos mais atuais comparados ao da física clássica; (b) ou se envolvem outras 

questões/articulações que emergem do olhar para elementos da realidade dos estudantes, a partir 

da investigação da mesma. 

 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

   Metodologicamente, a pesquisa tem natureza qualitativa (LUDKE, ANDRÉ, 1986) e 

configura uma revisão bibliográfica realizada nas atas do Encontro de Pesquisa em Ensino de 

Física (EPEF). Foi considerado o recorte temporal que abrange os anos de 2008, 2010, 2012 e 

2014, porque esses anais que têm o trabalho completo. Inicialmente, os links disponíveis nas 

diversas áreas de pesquisas abordadas pelo evento foram acessados, com a intenção de localizar 

títulos que contemplasse a FMC ou que expressassem algum tema/conteúdo vinculado a FMC. 

Com essa busca, foram localizados 42 trabalhos que formaram a composição desse levantamento.   

De posse desses estudos previamente selecionados a partir do título, em seguida, foi 

utilizada a ferramenta “localizador (control + F)”, para encontrar alguma parte do texto que 

explicitasse a questão de ser um tema contemporâneo. Para isso, foi realizada a busca pela 

palavra “atua” e pelo conjunto de caracteres “contemp” para abranger as variantes ligadas a 

palavra “contemporâneo” e “atual”. Quando a pesquisa no arquivo retornou resultados positivos, foi 

feita uma leitura na vizinhança da frase, para que fosse possível identificar uma maior aproximação 

com o que estávamos procurando, permanecendo os trabalhos que de alguma forma 

apresentavam articulação entre os termos “contemporâneo” /” atual” e abordagem de determinada 

temática, na interlocução com a FMC.  

 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

  Para organização e análise dos resultados, separamos os artigos em uma tabela que 

relacionava o ano do evento, o título do artigo, tema e a referência dele. A partir dessa leitura 

encontramos 05 (cinco) trabalhos em 2008, 11 (onze) trabalhos em 2010, 11 (onze) em 2012 e 15 

(quinze) em 2014. Os temas mencionados nos estudos podem ser visualizados no quadro 01. 
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Quadro 1 – Relação de temas mencionados nos estudos, por ano do evento. 

Ano do 

Evento 
Temas Encontrados 

2008 

 

Partículas Elementares 

Física Nuclear 

Experimento de Stern Gerlach 

Elementos de Física Moderna e Contemporânea 

Dualidade onda partícula 

2010 

 

Física Moderna e Contemporânea 

Física Moderna 

Temas Controversos 

Relatividade de Einstein 

Relatividade Restrita 

O Gato de Schroedinger 

Os Aceleradores de Partículas 

Supercondutividade 

2012 

 

Física Quântica 

Propriedades Físicas de novos materiais de carbono 

Física Moderna e Contemporânea 

Relatividade Restrita 

Energia Nuclear 

Física Moderna 

Radiologia 

Teoria e Experimentação em Física Moderna e Contemporânea 

2014 

 

Física Moderna e Contemporânea 

Física de Partículas 

Dualidade Onda Partícula 

Mecânica Quântica 

Física Quântica/ Dualidade Onda Partícula 

Nanociência e Nanotecnologia 

Teorias da Relatividade 

CTS nos Conteúdos de Física Moderna e Contemporânea 

Física Quântica 

Efeito Fotoelétrico 

Física de Partículas 

 

     

A partir das temáticas explicitadas no quadro 01, é possível inferir que a maior parte do 

corpus do trabalho explicita uma ligação entre a FMC ou a Física Moderna, considerando assuntos 

pertencentes a essas áreas como temas contemporâneos e/ou atuais. Assim, no que se refere à 

natureza do tema (HALMENSCHLAGER, DELIZOICOV, 2017), há indicativos que as temáticas 

abarcam, em sua maioria, a dimensão conceitual, ou seja, contemplam, principalmente, “[...] 

aspectos relacionados, exclusivamente, com a conceituação científica, e eventual uso dela, a título 

de exemplificação, em situações da vivência do aluno, sendo a temática expressa a partir de 

determinado conceito ou de articulações entre diferentes conceitos” (HALMENSCHLAGER, 

DELIZOICOV, 2017, p. 3). 

Destaca-se também que os localizados estudos não tratam apenas de uma sequência 

aplicada em sala de aula, mas também abrangem áreas como formação inicial de professores 
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(Licenciatura em física), formação continuada, seja por meio da pós-graduação ou capacitação em 

cursos, pesquisa de materiais com o conteúdo de FMC exposto, dentro do ensino médio e 

superior. Ou seja, os estudos abrangem diversos níveis de ensino. No que se refere a pesquisa, 

encontramos trabalhos relacionados a análise de livros didáticos, estudos de argumentação oral e 

escrita em sequência didática, implicações na divulgação científica, conto literário como ferramenta 

didática, mudança curricular, sucessos e dificuldades na inserção da FMC, construção coletiva de 

disciplinas, textualização, análise discursiva, pesquisas sobre o efeito fotoelétrico, entre outros que 

visam contemplar características a fim de potencializar o ensino de física dentro dos diversos 

níveis escolares.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  É possível sinalizar, a partir deste primeiro olhar para os estudos localizados com a revisão 

de literatura, que grande parte das temáticas abordadas está relacionada ao que “tradicionalmente” 

se denomina de conteúdo de FMC, a exemplo de efeito fotoelétrico e dualidade onda-partícula. 

São poucos os trabalhos que parecem discutir questões em uma perspectiva mais ampla, 

considerando aspectos sociais/ambientais do mundo contemporâneo, a exemplo do caso dos 

estudos que enfocam a temática da energia nuclear. Obviamente, será necessária uma análise 

mais cuidadosa e profunda para melhor caracterizar a natureza dessas temáticas e os critérios de 

seleção delas.  

   Diversas são as maneiras, socializadas no âmbito da pesquisa em ensino de 

ciências/física, para a inserção de temáticas contemporâneas em sala de aula. Podemos usar de 

metodologias ou até mesmo reconfigurar o currículo por meio de temas, que podem ser oriundos 

de uma investigação ou que podem ter origem nos meios de comunicação, materiais de divulgação 

científica, entre outros.  

O resultado preliminar da análise realizada indica, portanto, que é interessante a ampliação 

da discussão em torno da abordagem de temas contemporâneos no ensino de Física a partir de 

sua articulação, por exemplo, com a ideia de Abordagem Temática (DELIZOICOV, ANGOTTI, 

PERNAMBUCO, 2007), em especial, com a investigação da realidade. Isso implica também no 

aprofundamento da discussão do que é “contemporâneo” e dos múltiplos aspectos envolvidos 

nesta definição.  
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Resumo 

 

Este trabalho trata-se do desenvolvimento de um produto educacional voltado para o Ensino de 

Física no Ensino Médio, que será aplicado em uma escola pública localizada na região do Litoral 

Norte, RS. O produto consiste em uma sequência didática que visa atender públicos com distintas 

especificidades, alunos ouvintes e surdos, para isso desenvolveu-se quatro vídeos bilíngues, em 

Língua Portuguesa e Língua Brasileira de Sinais (Libras). Os vídeos tratam sobre situações e 

conceitos atrelados às Três Leis de Newton. Durante o desenvolvimento da proposta foi realizada 

uma busca por produtos educacionais para identificar as propostas já produzidas para a inclusão 

de alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, o que nos mostrou que há pouca produção voltada para esse público. 

Além disso, foram analisados os dados do censo escolar de 2018, os quais evidenciaram uma 

grande procura por matrículas para estes estudantes. Este trabalho está amparado nas 

proposições da aprendizagem significativa, de Ausubel, e, contempla atividades na perspectiva da 

inclusão.  

Palavras-chave: vídeos bilíngues; Leis de Newton; ensino de Física. 

 

INTRODUÇÃO  

Estudos sobre o ensino de Física têm buscado compreender e demostrar, através de 

conhecimentos e de métodos científicos, que esta ciência está presente em situações que podem 

ser vivenciadas cotidianamente. Pensando-se sobre isso, mas especialmente a perspectiva da 

inclusão escolar, elaborou-se um produto educacional acessível aos alunos com diferentes 

especificidades.  

Na busca por trabalhos na linha inclusiva, voltado para estudantes com deficiências, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, verificou-se no site do 

Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF, 2019), que há poucos estudos e 

produtos educacionais pensados para esse público.  

Essa pesquisa levou-nos a questionar sobre a busca por matrículas dos estudantes com 

deficiências, pois pensar na baixa produção acadêmica pode nos levar a acreditar que há pouca 

procura e um número baixo de matrículas desse público. Contudo, no Quadro 01, estão os dados 

estatísticos encontrados no censo escolar (2018)24. 

 

Quadro 1 – Censo escolar (2018) – matrícula de alunos com deficiências, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidade/superdotação. 

 
24 Os dados do censo escolar de 2018 podem ser encontrados no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira, disponível em: <http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica> Acesso em: 07 jun. 
2019. 

mailto:neila.witt@ufrgs.br
mailto:aline.pan@ufrgs.br
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Local 

Estudantes 

matriculados 

em escolas 

regulares 

Estudantes com 

deficiências, 

transtornos e 

altas habilidade 

Alunos 

com 

Surdez 

Alunos com 

Deficiência 

Auditiva 

Alunos 

com 

Surdo 

Cegueira 

Brasil 48.455.867 1.014.661 20.893 36.066 320 

Rio Grande do 

Sul 

2.323.211 75.375 530 1.926 38 

 

Os dados elencados no Quadro 01 evidenciam que é expressivo o número de matrícula de 

estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, em destaque, foram enumerados os dados da matrícula de alunos com 

surdez com deficiência auditiva e com surdo cegueira, pois é o público que se busca atingir com a 

implementação da proposta educacional. 

Considera-se surdo aquele com perda “maior ou menor da percepção normal dos sons” 

(BRASIL, 2006, p. 19) e têm-se a classificação em tipos de surdez, o que varia de acordo com a 

perda auditiva em decibéis, isto é, é parcialmente surdo com surdez leve (até 40 decibéis) ou com 

surdez moderada (entre 40 e 70 decibéis) e surdo com surdez severa (entre 70 e 90 decibéis) e 

surdez profunda (superior a 90 decibéis)25, o aluno com surdez profunda se comunica através da 

Libras. Os alunos com deficiência auditiva utilizam um aparelho auditivo que amplifica o som, ou, o 

surdo pode ser submetido a uma cirurgia para a colocação de um implante coclear que “estimula 

diretamente o nervo auditivo através de pequenos eletrodos que são colocados dentro da cóclea e 

o nervo leva estes sinais para o cérebro” (BERNARDES, 2014, p. 03). Na figura 01 está uma 

ilustração de uma criança utilizando o implante coclear.  

 

Figura 1 – Implante Coclear. Disponível em: <http://www.iobbauru.com.br/qual-diferenca-entre-o-

implante-coclear-e-os-aparelhos-auditivos-convencionais/>. Acesso em: 16 jun. 2019. 

A busca por produtos educacionais e os dados do censo escolar (2018), bem como a 

preocupação de atender as especificidades de distintos alunos foram indicativos decisivos e 

motivadores para escolha da proposta deste trabalho. Porém, ao buscar uma escola pública para a 

implementação do produto educacional, verificou-se que a educação inclusiva não está em 

consonância com as legislações vigentes. Na realidade encontrada, em uma escola estadual de 

Ensino Médio do Litoral Norte Gaúcho, os alunos surdos estão concentrados em uma classe 

especial. O que nos fez repensar sobre as práticas educacionais para efetivação da inclusão em 

classes comuns de escolas regulares.       

 Sendo assim, o objetivo deste trabalho é desenvolver quatro vídeos bilíngues sobre 

situações e conceitos atrelados às Três Leis de Newton, em Língua Portuguesa e em Língua 

Brasileira de Sinais (Libras), como material a ser aplicado em escolas de educação básica para 

alunos ouvintes e surdos. Estes materiais visam contemplar alunos ouvintes e surdos para 

promover a inclusão (LOPES; FABRIS, 2013), e, está em fase de implementação. 

 
25 Esses dados foram coletados no documento Saberes e práticas da inclusão, disponibilizado pelo Ministério da Educação 

(MEC), no ano de 2006. 
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METODOLOGIA 

 A proposta deste produto educacional consiste no desenvolvimento e na implementação 

de uma sequência didática, que acontecerá em dois encontros semanais, durante oito semanas. 

Esta proposta de ensino visa contemplar diferentes especificidades em uma mesma turma, 

considerando alunos ouvintes e surdos, para promover uma aprendizagem significativa na 

perspectiva inclusiva. 

 A aprendizagem significativa é uma proposta apresentada por David Ausubel, na qual 

considera que o principal fator que influência na aprendizagem efetiva é aquilo que o estudante já 

conhece, e, este conhecimento deve relacionar-se com o que o aluno está conhecendo 

(MOREIRA, 2012). Com o intuito de identificar os conhecimentos já internalizados pelos 

estudantes, far-se-á um questionário de conhecimentos prévios, que é composto por perguntas 

sobre situações que podem ter sido vivenciadas cotidianamente pelos estudantes. 

  Além deste questionário, fará parte da sequência didática a apresentação e discussão 

sobre quatro vídeos bilíngues, que foram elaborados pelas autoras deste trabalho e contou com a 

contribuição do professor Vinicius Martins Flores do instituto 

de Letras da UFRGS. Os quatro vídeos abordam conceitos e situações problematizadoras que 

norteiam as concepções teóricas dos estudos das três leis de Isaac Newton, partindo-se dos 

estudos iniciados por Galileu Galilei. 

 Os vídeos, utilizados nas salas de aula, promovem diferentes experiências e envolvimento 

(MORÁN, 1995), promovem um ambiente diferenciado para aprendizagem (MORAN, 2000), e, 

dispõe da possibilidade de realizar pausas, avanços e retomadas (CINELLI, 2003), o que 

proporciona um ambiente de discussões, com possibilidades de trocas entre estudantes e 

professor. Os vídeos possuem áudio em Língua Portuguesa e em Libras, visando ser acessível 

para estudantes ouvintes e estudantes com surdez. 

 A proposta constitui, portanto, a produção de um material que pudesse ser apresentado 

para públicos com diferentes especificidades, e, que pudesse ser utilizado por outros professores 

de Física e estudantes. Por tal motivo, após a implementação, os vídeos serão disponibilizados, 

para acesso e livre reprodução, no YouTube e na plataforma no MNPEF. 

A sequência didática ainda conta com uma atividade lúdica, um jogo de tabuleiro gigante, Figura 

02, em formato de caracol, da qual os alunos poderão interagir diretamente com o tabuleiro, isto é, 

os alunos serão divididos em grupos e cada grupo elegerá seu representante, de modo a ser o 

“peão” da trilha. O jogo conta com questões que trazem verdades e inverdades sobre os 

conhecimentos apresentados e trabalhados nas atividades de toda a sequência didática, e, os 

estudantes decidirão se os “peões” poderão ou não avançar nas casas da trilha, caso necessário, 

o professor poderá fazer as intervenções e comentários que julgar necessário. O jogo pode 

promover não só finalidades pedagógicas, mas também psicológicas (FORTUNA, 2000), isto é, o 

jogo pode promover “a construção do ser humano autônomo e criativo” (FORTUNA, 2000, p. 09).  

  



VIII Encontro Estadual De Ensino De Física – RS 

 

139 
 

 

Figura 02 – Jogo de tabuleiro gigante: uma trilha sobre as leis de Newton. Desenvolvido pelas autoras. 

Todas as atividades, compõem uma tentativa de oportunizar aos estudantes ouvintes e 

surdos um ambiente com atividades diferenciadas, buscando uma aprendizagem significativa. 

Embora, far-se-á a implementação em uma turma com alunos surdos, a proposta pode ser utilizada 

por outros professores que possuem salas de aulas regulares em turmas com alunos surdos e 

ouvintes, pois não é necessário espaço físico e os vídeos podem ser reproduzidos gratuitamente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Durante o desenvolvimento da proposta foram realizados estudos e pesquisas que 

apontaram importantes elementos que contribuíram para a elaboração do produto educacional. 

Durante estes momentos de estudos, pode-se constatar que há baixa produção de materiais 

adaptados para estudantes com distintas especificidades, e, em virtude disso, buscou-se investigar 

os dados das matrículas dos estudantes, em escolas públicas, destacando-se um número 

significativo na demanda de matrículas dos alunos com deficiências, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

 Levando-se em consideração os estudos que já foram realizados, juntamente com a 

proposta do Programa do MNPEF, na qual os professores devem produzir e aplicar um produto 

educacional reproduzível que busque facilitar o Ensino de Física, desenvolveu-se esta proposta 

visando contemplar atividades para alunos com distintas especificidades, contribuindo para a 

aprendizagem das Leis de Newton, que está sendo implementada em uma escola pública do 

Litoral Norte Gaúcho, RS, com finalização prevista para meados do ano de 2019.    
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Resumo 

 

O Test of Basic Scientific Literacy – TBSL é uma das ferramentas presentes na literatura para se 

inferir de maneira quantitativa o nível de Alfabetização Científica de estudantes e egressos da 

Educação Básica. Elaborado e validado pelos sul-africanos Laugksch e Spargo (1996) o teste é 

referendado no contexto nacional e internacional. No Brasil, ele foi traduzido por Nascimento-

Schulze (2006) e desde então pesquisas foram conduzidas usando-o como instrumento de coleta 

de dados. Apresenta-se uma proposta de pesquisa à nível de Pós-doutorado que buscará fazer 

uso do referido instrumento para conhecer o impacto da vivência nas licenciaturas em Física no 

nível de Alfabetização Científica de egressos do Ensino Médio que optam pela carreira docente. 

Defende-se que a investigação pode auxiliar nas discussões sobre o processo formativo de futuros 

professores que necessitam de saberes da Química, Física e Biologia para desenvolver com 

excelência a sua docência. Fazendo uso do TACB, será inferido o nível de Alfabetização Científica 

em três momentos do processo formativo dos licenciandos. Os dados serão coletados em cursos 

de licenciatura em Física de diferentes Universidades do Rio Grande do Sul. Espera-se que a 

pesquisa possa contribuir para compreensão do efeito que a formação científica implica na “leitura 

de mundo” e na visão crítica e técnica dos futuros professores. 

Palavras-chave: Alfabetização Científica; Formação de professores; Avaliação 

 

ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: SIGNIFICADO E O DESAFIO DE MENSURA-LA 

Deseja-se que ao concluir o Ensino Médio, os egressos possuam competências que os 

permitam compreender e atuar em seus cotidianos de forma crítica e responsável. De modo geral, 

a Alfabetização Científica compartilha desse objetivo e esse ideal corrobora para que as disciplinas 

científicas possam contribuir significativamente para o processo de formação, sobretudo se tais 

conhecimentos fizerem parte da base profissional do indivíduo, como no caso da docência. 

O termo “Alfabetização Científica” surgiu no âmbito educacional em 1958, em um trabalho 

de Paul Hurd, intitulado Scientific Literacy: Its Meaning for American Schools (HURD, 1958). Após 

o surgimento do conceito, em poucas décadas, se observou uma expressiva quantidade de 

publicações na área com objetivo de estabelecer o seu significado, como nas produções de Shen 

(1975), Bybee (1995), AAAS (1989), DeBoer (2000), e Laugksch (2000). 

Miller (1983), postulou que para uma pessoa ser considerada alfabetizada cientificamente, 

deve demonstrar um domínio mínimo em três eixos distintos: eixo 1 - entendimento dos conteúdos 

da ciência; eixo 2 - entendimento da natureza da ciência; eixo 3 - entendimento do impacto da 

ciência e tecnologia na sociedade e ambiente. 

Pesquisas como as de Rivas (2015) e Camargo et al. (2011), demonstram indícios de que 

a escola esteja priorizando apenas o eixo 1, em um formato de aula essencialmente conteudista, 

 
26 Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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propedêutico e passivo. Segundo as autoras, somente a abordagem dos conteúdos e linguagem 

da ciência não contribui para uma Alfabetização Científica efetiva, pois sozinha, pouco auxilia na 

construção da criticidade dos indivíduos. 

Juntamente com as discussões sobre o conceito de Alfabetização Científica, evoluiu 

também as tentativas de mensurar esse constructo. Segundo Laugksch e Spargo (1996), entre as 

décadas de 1960 e 1990, um número expressivo de estudos foram publicados, tendo como base, 

mensurar as características de uma pessoa alfabetizada cientificamente, de acordo com as ideias 

de Shen (1975), Miller (1983), e Bybee (1995). 

Fundamentado na concepção de Alfabetização Científica postulada por Miller (1983) e nos 

objetivos da educação científica do Science For All Americans (AAAS, 1989), Laugksch e Spargo 

(1996) divulgaram uma pesquisa na qual relatam a elaboração e validação de um questionário, 

chamado de Test of Basic Scientific Literacy – TBSL, que se propunha a medir o nível de 

Alfabetização Científica de egressos da educação básica. Este questionário se distingue de outros 

estudos apresentados, pois é composto por questões fechadas, aplicadas a situações 

interdisciplinares cotidianas e tem como abordagem os aspectos mínimos que um egresso da 

Educação Básica deveria possuir para ser considerado alfabetizado cientificamente. 

O questionário apresenta itens contextualizados dentro das áreas da Química, Física, 

Biologia e Saúde, nos quais as proposições podem estar corretas ou incorretas do ponto de vista 

científico, de modo a instigar o respondente a fazer uso dos seus saberes para julgar a coerência 

científica das afirmativas. 

Contudo, o TACB possui algumas limitações. Segundo os elaboradores, a principal delas é 

a sua extensão. O instrumento é composto por 110 itens, que mesmo sendo questões com frases 

curtas e de resposta dicotômica, o tempo para respondê-lo ultrapassa o período de uma aula 

escolar. 

Tendo em vista esse impasse, uma das etapas do doutorado na qual essa proposta de 

pesquisa visa aprofundar foi conduzir uma metodologia de redução instrumental relatada em 

Vizzotto e Mackedanz (2018a). Após um teste piloto, utilizou-se técnicas estatísticas para diminuir 

a quantidade de itens do TACB, reduzindo-o de 110 para 45 questões, mantendo constante os 

indicadores de validade, consistência interna, proporção do constructo medido para cada eixo, e 

também, poder de medida. 

Esse instrumento reduzido, na língua portuguesa, foi denominado de Teste de 

Alfabetização Científica Básica Simplificado – TACB-S27e tem por objetivo viabilizar a sua 

aplicação em pesquisas acadêmicas e no cotidiano escolar brasileiro, adequando um número 

exequível de itens de acordo com a quantidade de tempo disponível para a sua aplicação. 

 

O PROJETO DE PESQUISA EM ANDAMENTO 

Considerando as possibilidades de aplicação desse instrumento e como proposta de 

aprofundamento da contribuição realizada à nível de doutorado, o presente projeto de pesquisa de 

pós-doutorado, em início de execução, visa utilizar o TACB-S como ferramenta para subsidiar as 

discussões acerca da formação de professores de Física. Sendo assim, objetiva-se inferir o nível e 

evolução da Alfabetização Científica de estudantes ingressantes e concluintes de cursos de 

licenciatura em Física. 

A motivação para realizar essa delimitação está na lacuna dessa investigação dentro da 

área, pois o uso do TACB analisando ingressantes e concluintes de licenciaturas em Química e 

 
27 O questionário está disponível em: <https://www.dropbox.com/s/kv18eyk1mmu0zu1/TACB-S.pdf?dl=0> 

 



VIII Encontro Estadual De Ensino De Física – RS 

 

143 
 

Biologia já foram realizados e tiveram seus resultados publicados respectivamente em Camargo et 

al. (2011) e Rivas et al. (2017). 

As autoras e seus colaboradores analisaram o nível e a evolução da Alfabetização 

Científica desses grupos de licenciandos, mostrando a diferença de desempenho entre quem 

estava ingressando nos cursos de Química e Biologia e quem já estava no último semestre, sendo 

possível notar uma diferença estatisticamente significativa entre os dois intervalos de tempo 

formativo. 

Assim, mediante análise da literatura nacional, percebeu-se que a Física é a única 

disciplina das Ciências da Natureza na qual esse estudo ainda não havia sido feito. Assim notou-se 

uma oportunidade ímpar de completar o panorama e fornecer um avanço no estado da arte do uso 

do TACB para mensurar o nível da Alfabetização Científica no Brasil. 

Essa investigação tem como justificativa o anseio de pesquisar o impacto da vivência em 

um curso de licenciatura no nível de Alfabetização Científica de egressos do Ensino Médio que 

optam pela carreira docente. Acredita-se que compreender a problemática de “qual é o nível de 

Alfabetização Científica de ingressantes e concluintes de cursos de formação inicial de 

professores?” pode auxiliar nas discussões sobre o processo formativo de futuros docentes que 

necessitam de saberes da Química, Física e Biologia para desenvolver com excelência a sua 

docência. 

De maneira subsequente, essas informações serão utilizadas em análises que testem a 

correlação entre seus desempenhos e dados individuais de caracterização, como: sexo, idade, se 

já reprovou, se houve evasão escolar no Ensino Médio, se necessita trabalhar de maneira 

concomitante aos estudos, se é egresso de escola pública ou privada, entre outros. Em posse 

desses dados se buscará entender se há fatores perceptíveis e mensuráveis que possam auxiliar 

na compreensão de como acontece a evolução do nível de Alfabetização Científica desses 

acadêmicos no decorrer da formação inicial de professores. 

Para suprir esse objetivo, a proposta deste projeto é aplicar o TACB-S em alunos de 

licenciaturas em três intervalos de tempo diferentes: ao ingressar no pós-doutorado, no final do 

primeiro semestre e, por fim, (devido a disponibilidade de tempo do estágio) ao final do segundo 

semestre. 

Investigações como essa são relevantes para a área do Ensino de Física pois, conforme 

observado em estudos da área, apenas 1 de cada 3 egressos do Ensino Médio que ingressaram 

em um curso de graduação puderam ser considerados alfabetizados cientificamente (RIVAS et al. 

2017; VIZZOTTO; MACKEDANZ, 2018b). Assim justifica-se apresenta-lo como uma possibilidade 

para metodologia de coleta de dados no presente evento. 

O Ensino de Física e Ensino de Ciências, de modo geral, podem se beneficiar do 

instrumento pois ele consiste em um teste não centrado em aspectos de memorização conceitual, 

mas que instiga o respondente a fazer uso dos seus saberes para julgar a coerência científica das 

proposições apresentadas. Isso pode trazer outra visão àquela comumente observada em testes 

de conhecimentos científicos, centrada na resolução matemática de problemas e verificação da 

retenção conceitual de assuntos das Ciências da Natureza. 

Além do seu uso na pesquisa, a escola regular pode utilizar o instrumento para conhecer o 

nível de Alfabetização Científica dos alunos no início e final de um semestre ou ano letivo, a fim de 

fornecer um panorama da evolução ou estabilidade desse quantitativo em cada estudante. 
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Resumo 

 

O presente trabalho retrata uma prática de ensino que foi vivenciada no Programa Institucional de 

Bolsas de Introdução à Docência (PIBID) e versa sobre o uso de jogos no ensino de física. A 

prática do jogo didático foi realizada com o objetivo de revisar o conteúdo e possibilitar uma maior 

participação dos estudantes em sala de aula. Tal participação é fundamental para oportunizar o 

aprendizado dos estudantes. Com isso, os resultados que apontamos indicam a importância de tal 

prática em sala de aula e, ainda, destacamos a inserção do PIBID como política de qualificação da 

formação inicial.  Palavras-chave: PIBID; Formação inicial; Ensino de Física.  

  

INTRODUÇÃO  

Esse trabalho consiste num relato de uma prática educativa experimental realizada em 

uma escola da rede pública de ensino, da região noroeste do Rio Grande do Sul, e teve como 

objetivo abordar o uso de jogos didáticos nas aulas de física. Tal ação tornou-se possível em razão 

da participação das licenciandas no Programa Institucional de Bolsas de Introdução à Docência 

(PIBID).  

  De um modo geral a proposta consistiu em fazer uso de um jogo didático como uma 

forma de revisão do conteúdo que havia sido trabalhado pela professora, em turmas de primeiro 

ano do Ensino Médio. Consideramos importante a retomada do conteúdo em sala de aula e, em 

especial o uso do jogo possibilita ao aluno fazer uso do seu conhecimento e relembrá-lo de forma 

divertida. Ainda, essa revisão se mostrou necessária devido ao período em que os estudantes 

ficaram em recesso das aulas e, ainda a aproximação do período de avaliações. 

Ressaltamos que, ao atuar como bolsistas do PIBID, somos constantemente instigados a 

buscar novos métodos de ensino na busca de oportunizar aos alunos conhecimentos escolares. E, 

acreditamos que o uso de abordagens mais lúdicas em sala de aula auxilia nesse processo. O uso 

do jogo didático tem se mostrado como uma excelente ferramenta de ensino que se faz cada vez 

mais necessária para estimular o gosto dos estudantes. Além de promover uma melhor relação 

entre professor e estudante, também pode melhorar o desempenho do mesmo, pois o instiga a 

resolver problemas,  

o jogo oferece o estímulo e o ambiente propícios que favorecem o desenvolvimento 

espontâneo e criativo dos alunos e permite ao professor ampliar seu conhecimento de 

técnicas ativas de ensino, desenvolver capacidades pessoais e profissionais para estimular 

nos alunos a capacidade de comunicação e expressão, mostrando-lhes uma nova maneira, 

lúdica, prazerosa e participativa de relacionar-se com o conteúdo escolar, levando a uma 

maior apropriação dos conhecimentos envolvidos (BRASIL, 2006, p. 28).  

 

 
28 Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 



VIII Encontro Estadual De Ensino De Física – RS 

 

146 
 

METODOLOGIA  

A escolha pela revisão de conteúdos esteve relacionada à crise que vem sendo vivenciada 

no país e, também no Estado do Rio Grande do Sul, muitos professores, no ano de 2017, aderiram 

à greve devido a seus salários estarem sendo parcelados, e tal situação, na escola na qual 

atuamos como bolsistas do PIBID não foi diferente. Assim, partindo dessa realidade da interrupção 

das aulas propusemos a realização de um jogo didático como forma de retomar alguns conteúdos 

já trabalhados em sala de aula, afim de auxiliar no processo de retomada e de compreensão frente 

aos mesmos.    

O jogo didático, em questão, foi denominado de Passa ou Repassa, e contou com diversas 

questões sobre os conteúdos já estudados nas aulas de físicas durante o ano letivo. Esse jogo foi 

objeto de ensino para todas as turmas do Primeiro Ano do Ensino Médio da escola. Durante a 

realização do jogo a professora titular da turma sempre esteve presente auxiliando-nos.. 

Estávamos entre 3 bolsistas durante a realização desta prática pedagógica e utilizamos um 

período da aula de 50 minutos em cada uma das quatro turmas. Para a realização do jogo didático, 

os estudantes foram divididos em dois grupos, sendo que a metodologia de formação dos grupos 

consistiu na sua numeração da chamada, de um lado da sala ficaram os estudantes cujos números 

da chamada eram pares e no outro lado os números impares conforme a chamada.   

Como todo jogo deve ter regras, com o nosso não foi diferente. Criamos as regras para 

que pudéssemos trabalhar em harmonia e obtermos o resultado desejado, que foi estimular o 

aprendizado por parte dos estudantes. Já que o jogo se chamava Passa ou Repassa a primeira 

equipe a responder, responde a pergunta valendo 3 pontos, caso não soubesse ou respondesse 

errado passava para outra equipe valendo 2 pontos, se a equipe também não soubesse voltava 

para a primeira que tinha direito de usar o caderno para responder a pergunta, porem esta valeria 

apenas um ponto. Enquanto uma equipe estava respondendo a outra devia fazer silencio, 

respeitando o momento dos colegas, caso contrário teriam pontos subtraídos do seu total. A turma 

deveria estar em silencio, pois a pergunta era repetida somente uma vez durante a primeira 

rodada, devemos salientar que as questões eram referentes ao conteúdo de física já estudado 

pelos estudantes. Ainda, optamos por questões de VERDADEIRO ou FALSO. As questões eram 

lidas pelas bolsistas, e uma marcava a pontuação no quadro para que assim os estudantes 

pudessem acompanhar seus pontos.  

 

 

Figura 1: Figura do trabalho. Fonte: fonte da imagem os autores. 
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Figura 2 : Figura do trabalho. Fonte: fonte da imagem os autores. 

 

Figura 3: Figura do trabalho. Fonte: fonte da imagem os autores. 

  

ANÁLISE E DISCUSSÃO   

Com a aplicação do jogo didático, constatamos uma maior participação dos estudantes 

durante a realização da atividade, percebemos que eles se empenharam mais para responder as 

questões propostas, que apesar de ser uma competição houve respeito entre as equipes, foi uma 

atividade saudável, e que estimulou o trabalho em equipe e a explicitação de conteúdos físicos.  

Pode-se perceber que jogos didáticos e outras atividades lúdicas que são realizadas em 

sala de aula são revigorantes para nós professores e servem de estimulo para os estudantes, 

porém, devemos lembrar que o principal foco é a aprendizagem. Segundo Moratori (2003, p. 1), “o 

jogo educativo deve proporcionar um ambiente crítico, fazendo com que o aluno se sensibilize para 

a construção de seu conhecimento com oportunidades prazerosas para o desenvolvimento de 

suas cognições”. 

O estudante dessa nova geração está cada vez mais conectado e com isso “bombardeado’ 

por informações, daí a importância do seu posicionamento frente aos fatos, de não acreditar em 

tudo o que está na mídia, por exemplo. E para isso é preciso fazer uso de diferentes estratégias 

que motivem o estudante a buscar o estudo, de se aproximar com a física, por exemplo. Uma 

forma de tentar chamar a atenção dos estudantes é fazendo uso de diferentes recursos aliando-os 

com as tecnologias, sem competir com os mesmos. O potencial do Jogo didático ainda é algo a ser 

muito explorado pelos professores, pois tal recurso ainda é pouco difundido como pratica 

pedagógica, daí a nossa importância como bolsistas que vivenciam a prática e que buscam inovar 

em sala de aula Pinto (2009) aponta que   
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a difusão e a prática dos jogos didáticos devem ser encaradas não por um modismo 

pedagógico, mas por apresentar características particulares principalmente em relação à 

valorização da interação entre os participantes durante a aplicação do jogo.  (PINTO, 2009, p. 

26)  

Ainda, o mesmo autor aponta para a questão de o jogo potencializar o uso da linguagem 

pelo estudante qualificando as interações estabelecidas em sala de aula. De um modo geral a 

relação entre aluno-professor quase sempre é conflituosa devido as grandes diferenças de 

objetivos entre aluno/professor, nesse ponto o jogo vem para concretizar relações e estabelecer 

vínculos até antes invisíveis, pois se tem um mesmo objetivo em comum ao compartilhar uma 

partida de qualquer jogo. 

Certos aspectos do aprendizado que se queria alcançar não se fazem porque a linguagem 

professor-aluno não se faz clara para o aluno. Porém, quando os estudantes discutem sobre o 

mesmo tema abordado em sala de aula, certos aspectos do aprendizado podem ser 

elucidados porque os estudantes conversam numa linguagem em comum, aluno-aluno.  

(PINTO, 2009, p.27)   

Mas não podemos esquecer que a participação do professor durante a realização da atividade é de 

fundamental importância, pois ele serve de mediador entre os estudantes e as bolsistas. Assim, 

apontamos o jogo como modo de qualificar a interação tanto entre estudantes como entre o 

professor e os estudantes.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  O uso de jogos e objetos didáticos vem ganhando espaço nas salas de aula a medida que 

novas metodologias de ensino vem se fazendo presente em momentos de formação, ambas 

formam uma poderosa ferramenta para otimizar o desenvolvimento cognitivo do indivíduo, 

podendo-se obter conhecimento sob diferentes experiências também da sua vida real.  

Consideramos a execução do jogo em questão como sendo muito satisfatória, pois além de 

revisarmos os conteúdos de física, também estimulamos a formação de algumas atitudes sociais 

como respeito mútuo, cooperação, obediência às regras, senso de responsabilidade, senso de 

justiça, iniciativa pessoal e também de grupo.  

Por fim, apontamos que a finalidade do jogo foi estudada e se conclui que será efetiva para aquele 

momento, aprender se tornará tão divertido quanto uma brincadeira de criança, tornando o 

aprender algo de interesse para o aluno, e tornar o aprender divertido é uma das maiores 

dificuldades que nós educadores temos enfrentado. E ainda, destacamos a oportunidade de 

participar do PIBID como modo de interagir mais com e no contexto escolar aderindo-nos cada vez 

mais no contexto escolar.   
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Resumo  

 

Este trabalho tem como objetivo investigar como os projetos didáticos, utilizados como situações 

em nível introdutório e em nível superior de complexidade, dentro da estrutura de UEPS, auxiliam 

no processo de reconciliação integrativa dos conceitos da Física. Para tanto, são apresentadas 

duas propostas de projetos didáticos experimentais destinados a aplicação no contexto geral do 

ensino médio regular e na área técnica da agropecuária integrada ao ensino médio. Resultados 

apontam que a utilização de projetos didáticos experimentais como situações-problema representa 

uma rica ferramenta metodológica, tanto pelos aspectos de integração, pesquisa e investigação 

bem como, para o processo de construção do conhecimento quando o aluno se depara com uma 

situação prática, tendo a necessidade de mobilizar os conhecimentos na forma operatória, 

confrontando os conceitos novos e ideias já estabelecidas na estrutura cognitiva, buscando uma 

reconciliação integrativa a partir de um conhecimento mais inclusivo que permita atuar com êxito 

na situação proposta. 

Palavras-chave: projetos didáticos; reconciliação integrativa; unidades de ensino potencialmente 

significativas. 

  

INTRODUÇÃO 

Com o intuito de contribuir para a melhora no ensino, especificamente do o ensino de 

Física, as propostas que objetivam a participação efetiva dos estudantes na construção do 

conhecimento, tem se apresentado como uma ferramenta potencialmente eficaz. Na perspectiva 

da teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), David Ausubel (AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN, 

1980, p. 8), apresenta que "[...] o fator isolado mais importante que influencia o aprendizado é 

aquilo que o aprendiz já conhece" e estabelece, como condições para a AS:  i) a utilização de 

materiais que sejam potencialmente significativos e; ii) a predisposição do aluno para aprender. 

Moreira (2011) salienta a importância da utilização de materiais e estratégias de ensino 

diversificadas que privilegiam atividades colaborativas e posteriormente apresentadas no grande 

grupo, sob a mediação docente. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo investigar como os 

 
29 Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). 
30 Professora de Física (IFRS) e Doutoranda (UFSM). 
31 Mestranda (UFSM). 
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projetos didáticos, organizados dentro de Unidades de Ensino Potencialmente Significativas 

(UEPS32) auxiliam no processo de reconciliação integrativa dos conceitos da Física. 

Moreira sugere a construção da UEPS baseada em etapas que compreendem desde a 

definição de conceitos declarativos e procedimentos, até a sequência de atividades priorizando a 

externalização dos conhecimentos prévios, situações-problema iniciais – organizadores prévios, 

apresentação dos aspectos gerais do conteúdo, situações-problema em níveis mais altos de 

complexidade, reconciliação integrativa dos conceitos e avaliação. 

Dessa forma, apresentamos uma proposta com foco na metodologia de projetos didáticos 

com ênfase em atividades experimentais desenvolvidas a partir de uma situação-problema em 

nível mais alto de complexidade com o objetivo de promover a reconciliação integrativa dos 

conceitos do tópico da UEPS. Segundo Vergnaud, (MOREIRA, 2011) são as situações-problema 

que dão sentido a novos conhecimentos, elas devem ser criadas para despertar a intencionalidade 

do aluno para a aprendizagem significativa. 

A reconciliação integrativa, segundo Ausubel, é o princípio pelo qual a programação do 

material instrucional deve ser feita, explicitamente, para explorar relações entre proposições e 

conceitos, chamar atenção para diferenças e similaridades importantes e reconciliar 

inconsistências reais ou aparentes. Esse princípio visa auxiliar situações práticas de 

aprendizagem, quando, por exemplo, o aluno se depara com uma aparente contradição entre os 

conceitos novos e ideais já estabelecidos na estrutura cognitiva, em que poderá descartar uma 

nova proposição como válida ou tentar separá-la como aspecto isolado, sem ligá-la a 

conhecimentos anteriores ou especialmente buscar uma reconciliação integrativa sob um 

subsunçor mais inclusivo. (MOREIRA E MASINI, 1982, p. 22).  

  

METODOLOGIA 

  Para atender o objetivo apresentado, foram elaboradas duas propostas que contemplam a 

definição e execução de projetos didáticos experimentais de: i) aplicação no contexto geral do 

Ensino médio regular e; ii) aplicação na área técnica da agropecuária integrado ao ensino médio. 

Em relação a metodologia de projetos didáticos Hernández (1998, p. 61) refere-se aos 

projetos como uma modalidade de articulação dos conhecimentos escolares, ou seja, como uma 

forma de organizar a atividade de ensino e aprendizagem. Sugere também que esse tipo de 

organização dos conteúdos escolares é essencial para que o aluno consiga sistematizar e 

relacionar os conhecimentos partindo de uma situação-problema. 

  

DETALHAMENTO DAS PROPOSTAS: 

As propostas são recortes de duas pesquisas de pós-graduação, sendo que a primeira 

será implementada durante o segundo semestre de 2019 e, portanto, contempla o planejamento 

das atividades com seus objetivos. A segunda proposta já foi implementada em 2018 e apresenta 

resultados preliminares. 

⇒ Proposta 1: Projeto didático – UEPS Acústica – Ondas sonoras: 

Destina-se a uma turma de segundo ano do Ensino Médio da modalidade regular. Consiste 

na construção dos projetos didáticos: i) instrumentos musicais (flauta d’água e violão) e; ii) móbile. 

 
32 Unidade de Ensino Potencialmente Significativa – UEPS, proposta por Marco Antônio Moreira, caracteriza-se como uma 

sequência didática fundamentada em uma filosofia construtiva do conhecimento, em que “só há ensino quando há 
aprendizagem e esta deve ser significativa" e “ensino é o meio, aprendizagem significativa é o fim" (MOREIRA, 2011 
, p. 44). 
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O objetivo da elaboração dos projetos didáticos é discutir os conceitos e fenômenos da acústica a 

partir dos instrumentos e do móbile e estabelecer as suas relações. A atividade será desenvolvida 

em pequenos grupos, norteada por um roteiro com orientações, fornecida pela professora, bem 

como, um conjunto de questões para provocar o aluno a utilizar os conhecimentos desenvolvidos 

nas etapas anteriores e relacioná-los aos aparatos confeccionados. Após a construção, cada grupo 

irá apresentar em aula apenas um dos instrumentos, a fim de possibilitar a discussão acerca da 

propagação do som, identificando as variáveis que influenciam nas qualidades fisiológicas, assim 

como, compreender em que medida os fenômenos da reflexão, difração, interferência e 

ressonância estão associados aos aparatos musicais construídos.  

⇒ Proposta 2: Projeto didático – UEPS Hidrostática e Hidrodinâmica 

Esta proposta é direcionada ao contexto de um Curso Técnico em Agropecuária integrado 

ao Ensino Médio e consiste na definição e elaboração, pelos alunos, de projetos didáticos 

(protótipos) de aplicação nessa área técnica específica. O objetivo desses projetos didáticos 

compreende contemplar a aplicação de conceitos do campo conceitual da Hidrostática e/ou da 

Hidrodinâmica na Agropecuária a partir da definição de um projeto didático experimental e 

estruturação de um plano de trabalho para sua execução.  

 Expectativas de resultados Proposta 1: 

Espera-se a partir da construção dos aparatos musicais instigar o interesse dos alunos, 

além de proporcionar momentos para reflexão, argumentação e levantamento de hipóteses entre o 

grupo. Acredita-se ainda que, por meio dos questionamentos propostos e da construção dos 

aparatos, os alunos mobilizem os conceitos e sua compreensão acerca dos fenômenos 

relacionados ao conteúdo de ondas sonoras, em uma nova situação, buscando promover a 

reconciliação integrativa, contribuindo consequentemente para a AS.  

Na Tabela 1, são apresentados os conceitos e fenômenos que serão abordados a partir de 

cada um dos aparatos construídos e as questões que orientarão a discussão durante a 

apresentação dos grupos. 

 

Tabela 1 – Descrição dos projetos didáticos – Proposta 1 

Projetos 

didáticos 
Conceitos e Fenômenos Físicos envolvidos 

Questões* do 

roteiro 

Flauta d´água 
Qualidades fisiológicas do som, reflexão, difração, 

interferência 
3, 4, 7, 8 e 9 

Violão 
Qualidades fisiológicas do som, reflexão, difração e 

ressonância, interferência 
1, 2, 6, 7, 8 e 9 

Móbile 
Qualidades fisiológicas do som, reflexão, difração, 

interferência 
5, 7, 8 e 9 

*: 1) As três cordas do violão produzem o mesmo som quando são vibradas? Por quê? 2) Qual a 

qualidade que influencia na afinação das cordas? Como? 3) Diminuindo a quantidade de água no 

balão, o som produzido pela flauta será alterado? Explique.; 4) Se o comprimento do cano PVC 

fosse maior, o som produzido pela flauta mudaria? Justifique.; 5) Ao tocar nos tubos do móbile, que 

possuem comprimentos diferentes, o som produzido por eles é o mesmo? Explique.; 6) Descreva o 

fenômeno da ressonância a partir de um dos aparatos construídos.; 7) Descreva de que forma foi 

possível observar o fenômeno da difração. Indique com qual dos aparatos essa situação foi 

observada.; 8) Proponha uma situação, a partir dos aparatos construídos, onde o fenômeno da 

reflexão pode ser observado. Explique utilizando desenhos.; 9) Se os aparatos forem tocados ao 
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mesmo tempo: a) Será possível identificar a partir de qual instrumento o som está sendo 

produzido? Por quê? b) Qual(is) fenômeno(s) estudado(s) pode(m) ser observado(s)? Justifique. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

  

Resultados preliminares Proposta 2: 

Após a definição e elaboração do plano de trabalho para execução dos projetos didáticos, 

os alunos apresentaram inicialmente um esboço estrutural do projeto, em sala de aula. O objetivo 

dessa etapa consistiu em oportunizar um momento de discussão entre o grupo, a fim de que 

pudessem defender a aplicabilidade do seu projeto didático experimental na área técnica, 

apresentando quais conceitos da Física estavam presentes no projeto e obter orientações e 

sugestões dos demais no sentido de valorizar o trabalho ou adequá-lo. 

Após um período para desenvolvimento e conclusão, cada grupo apresentou o seu projeto 

didático experimental, demonstrando seu funcionamento, para os demais colegas e professores do 

curso que foram convidados a apreciar e discutir os projetos construídos. Os alunos relataram as 

etapas de construção do projeto didático, sua aplicabilidade na área técnica, os conceitos físicos 

que estão presentes no seu funcionamento e como esses conceitos interferem ou justificam a 

dinâmica do projeto. Evidencia-se nessa etapa os conceitos físicos relevantes nas etapas de 

construção e funcionamento, constituindo um elo para a reconciliação integrativa dos conceitos 

trabalhados nas UEPS, possibilitando analisar evidências de aprendizagem significativa e a 

expressão desse conhecimento construído, principalmente na forma operatória, que segundo 

Vergnaud (2017) é aquela que permite atuar com êxito numa situação, "e que hoje resumimos com 

o termo "competência".” (VERGNAUD, 2017, p. 26).  

Na Tabela 2, são apresentados os projetos didáticos construídos pelos alunos, 

destacando-se os conceitos físicos mobilizados na sua construção e funcionamento e sua 

aplicação na área técnica. 

  

Tabela 2 – Descrição dos projetos didáticos – Proposta 2 

Projetos didáticos Conceitos e princípios físicos envolvidos Aplicação na área técnica 

Sistema de 

cachimbo  

Pressão, densidade. Teorema de Stevin; 

Princípio dos vasos comunicantes. 

Infraestrutura agropecuária, 

piscicultura. 

Sistema 

hidropônico 

Velocidade, vazão, potência, capilaridade, 

energia mecânica. Princípio da conservação de 

energia. 

Técnicas de hidroponia e 

cultivo de plantas. 

Sistema de 

irrigação por pivô 

Velocidade de escoamento, vazão, pressão 

hidrostática, pressão dinâmica.   

Sistema de irrigação. 

Munck e Tombador 

hidráulico 

Pressão, peso, densidade. Princípio de Pascal. Práticas agropecuárias e de 

transporte. 

Irrigação por 

gotejamento 

 Energia mecânica, vazão, velocidade de 

escoamento, energia potencial. 

Sistema de irrigação 

Manejo de culturas. 

Sistema de 

irrigação por Float 

Empuxo, capilaridade, densidade. 

Teorema de Arquimedes. 

Técnicas de hidroponia, 

manejo de hortaliças. 
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Roda d´água Velocidade/angular, pressão, vazão, inércia, 

impulso, energia cinética.  

Princípio da Conservação de energia, Princípio 

de Pascal. 

Processamento de cereais. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

  

CONCLUSÕES 

A utilização de projetos didáticos experimentais como situações-problema propostas dentro 

da UEPS, tanto em nível introdutório como em níveis mais elevados de complexidades 

representam uma ferramenta metodológica riquíssima pelos aspectos de integração, pesquisa e 

investigação. A execução do projeto-didático proporciona a mobilização de conhecimentos na 

forma operatória relacionando sua aplicabilidade no cotidiano e os fenômenos físicos correlatos ao 

campo conceitual. Especificamente numa perspectiva interdisciplinar com a área de formação 

técnica, os projetos didáticos, exigem que o aluno questione determinada situação do cotidiano 

dessa área. O aluno também pode não dispor do conhecimento necessário para dar conta de 

desenvolver o projeto didático. No entanto, pela característica dessa metodologia de 

proporcionarem um maior envolvimento e responsabilidade por parte do aluno, haverá a 

necessidade da aprendizagem e da construção do conhecimento a partir de um contexto que faça 

sentido para o aluno, tornando-o um sujeito mais dinâmico e atuante. Com esta prática o educador 

poderá motivar os alunos ao ensino de Física e isto tornará a aprendizagem mais significativa, 

mais próxima às suas realidades. 
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Resumo 

 

Pesquisas relatam que estudantes têm desinteresse nas aulas de Física e que esse fenômeno 

pode estar ligado a um ensino que valoriza apenas as competências relacionadas à capacidade de 

resolver problemas numéricos. Frente a tal problemática, esta investigação possui como objetivo 

analisar a implementação de uma sequência didática sobre sons musicais, que aborda elementos 

conceituas e epistemológicos, no intuito de identificar se, por meio dela, é possível estimular o 

interesse dos estudantes nas aulas de Física e, consequentemente, a predisposição em aprender 

saberes relacionados a esse componente curricular. Nesse sentido, implementou-se uma Unidade 

de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) em uma turma de ensino médio técnico de uma 

instituição federal de ensino no primeiro semestre de 2019. No decorrer das aulas, tomando como 

referência teórico-metodológica Moreira e epistemológica Feyerabend, realizou-se diferentes 

abordagens utilizando elementos conceituais, simuladores, experimentos, etc. Os resultados 

sugerem que os discentes interessaram-se por aprender Física. Ademais, indicam traços de 

evolução conceitual no tocante ao tema estudado. Considera-se possível cogitar, portanto, que 

uma abordagem da Física que explore aspectos conceituais e epistemológicos da disciplina seria 

uma das formas de contribuir para despertar o interesse dos estudantes nas aulas de Física 

visando à aprendizagem. 

Palavras-chave: Ensino de Física; UEPS; Sons musicais; Ensino médio técnico. 

 

INTRODUÇÃO  

Pesquisas relatam que há, no contexto do ensino médio brasileiro, desinteresse dos 

estudantes pelas aulas de Física (BARBOSA, 2014; RICARDO, 2005; QUINTILIANO, 2017). 

Segundo Barbosa (2014) e Quintiliano (2017), esse desinteresse pode estar relacionado a aulas 

desenvolvidas de forma “tradicional”, nas quais, de modo geral, há preocupação apenas com as 

competências relacionadas à capacidade de resolver problemas numéricos. Em complemento a 

isso, também é mencionado dentre os motivos para o desinteresse dos estudantes o fato de que, 

ao se ensinar Física dessa forma, se desprezaria os aspectos históricos e sociais do componente 

curricular. O que contribuiria para o distanciamento entre os conteúdos trabalhados e a realidade 

cotidiana (RICARDO, 2005). 

Frente a essa problemática, bem como considerando que o “o interesse é fator 

determinante para o sucesso no processo educativo” (KRUMMENAUER, 2016, p. 13), como seria 

possível contribuir para despertá-lo nas aulas de Física visando à aprendizagem? Tendo esse 

problema como norte, esta pesquisa tem como objetivo analisar a implementação de uma 

sequência didática sobre sons musicais, que aborda elementos conceituas e epistemológicos, no 

intuito de identificar se, por meio dela, é possível estimular o interesse dos estudantes nas aulas de 

Física e, consequentemente, a predisposição em aprender saberes relacionados a esse 

componente curricular. Isso porque, parte-se da hipótese de que uma abordagem da Física que 

explore aspectos conceituais e epistemológicos da disciplina pode contribuir nesse sentido. 
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REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO E EPISTEMOLÓGICO 

Tendo como referencial teórico-metodológico estudos de Moreira (2005, 2011), optou-se 

por implementar uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS). A UEPS é uma 

proposta de sequência didática que visa fomentar um ambiente em que se possa construir a 

aprendizagem significativa crítica (MOREIRA, 2011). A estrutura dessa sequência se dá, como 

será exemplificado na metodologia, em passos definidos33, mas que têm como característica certa 

flexibilidade. Esses passos são fundamentados teoricamente por Moreira (2011), assim como 

acontece no caso da estrutura da UEPS como um todo. Nesse sentido, vale lembrar que o autor 

cita princípios que devem ser observados no planejamento/implementação desse tipo de 

sequência didática34. Em meio a eles, é mencionada a importância da diversidade de materiais e 

estratégias instrucionais, algo perseguido especialmente pelos autores desta investigação, sem 

deixar de lado os demais princípios. E o que seria a aprendizagem significativa crítica? De acordo 

com Moreira (2005), para além dos fundamentos da aprendizagem significativa proposta por 

Ausubel, a aprendizagem significativa crítica é aquela que possibilita ao aluno 

[...] fazer parte de sua cultura e, ao mesmo tempo, não ser subjugado por ela, por seus 

ritos, mitos e ideologias. É através dessa aprendizagem que ele poderá lidar 

construtivamente com a mudança sem deixar-se dominar por ela, manejar a informação 

sem sentir-se impotente frente a sua grande disponibilidade e velocidade de fluxo, usufruir e 

desenvolver a tecnologia sem tornar-se tecnófilo. Por meio dela, poderá trabalhar com a 

incerteza, a relatividade, a não-causalidade, a probabilidade, a não-dicotomização das 

diferenças, com a idéia de que o conhecimento é construção (ou invenção) nossa, que 

apenas representamos o mundo e nunca o captamos diretamente (p. 7). 

Um ponto que convém destacar sobre a aprendizagem significa crítica é que, assim como 

a aprendizagem significativa, são necessárias essencialmente duas condições para que ela ocorra: 

a) o material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo e b) o aprendiz deve 

apresentar predisposição para aprender (MOREIRA, 2005). 

Além de Moreira, outro autor importante para o desenvolvimento desta pesquisa foi 

Feyerabend, posto que algumas de suas proposições foram tomadas como referencial 

epistemológico. Dentre elas, a premissa de que não existe apenas um método universal para se 

fazer ciência, pois o mundo é uma entidade complexa e dispersa, impossível de ser capturada por 

regras e teorias simples (FEYERABEND, 2011) e a ideia de que “o conhecimento não é uma série 

de teorias autoconsistentes que converge para uma concepção ideal; [portanto] não é uma 

aproximação gradual da verdade” (FEYERABEND, 2011, p. 44). 

 

METODOLOGIA 

A metodologia da pesquisa consistiu em quatro etapas: (i) planejamento e elaboração da 

UEPS; (ii) execução da regência e coleta de dados; (iii) identificação de indícios de evolução 

conceitual; (iv) avaliação da proposta de ensino.  

Seguindo os passos indicados por Moreira (2011), a UEPS ocorreu da seguinte forma: 1. 

Apresentação da proposta e do tema a ser abordado (no caso, sons musicais) e realização de um 

roteiro experimental visando permitir que os alunos expusessem suas concepções prévias; 2. 

Proposição de uma situação-problema, em nível introdutório, em que foi apresentada a música 

Shine On You Crazy Diamond, da banda britânica Pink Floyd, seguida de questionamentos que 

buscavam preparar o ambiente para a introdução do tema; 3. Visando a diferenciação progressiva, 

 
33 É possível conhecer os referidos passos em Moreira (2011). Pela limitação de espaço, não os citaremos neste resumo. 
34 Nos textos de Moreira (2005; 2011), os princípios supracitados são explicados um a um. Do mesmo modo que no caso 

dos passos da UEPS, não os citaremos neste resumo pela limitação de espaço. 
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apresentação, por meio de exposição oral utilizando gifs, simuladores e experimentos, de tópicos 

iniciais do tema como natureza do som, natureza, direção de propagação e oscilação das ondas, 

interferência e difração; 4. Buscando a reconciliação integradora, retomada dos aspectos mais 

gerais do tema em nível mais alto de complexidade por meio de uma apresentação de slides que 

aprofundava os conceitos de sons musicais como ondas estacionárias, harmônicos em cordas, 

audição, dissipação do som, qualidades fisiológicas do som, ressonância, batimentos e distinção 

entre ruídos e música. 5. Ainda almejando a reconciliação integradora, revisão dos aspectos gerais 

das questões abordadas, novamente em nível mais alto de complexidade, com a utilização de uma 

nova apresentação de slides na qual foram revistos os tópicos discutidos ao longo da UEPS. 6. 

Avaliação da aprendizagem envolvendo principalmente aspectos de sons músicas e, 

secundariamente, questões sobre a moderna filosofia da ciência, procurando identificar evolução 

conceitual; 7. Avaliação da UEPS levando em consideração indícios de aprendizagem significativa 

por parte dos estudantes, ou seja, se o material despertou predisposição em aprender e se o tema 

sons musicais foi aprendido de forma significativa.  

No tocante à coleta de dados, é importante esclarecer que ela ocorreu durante toda a 

implementação da UEPS. Os instrumentos utilizados prioritariamente para esse fim foram o diário 

de bordo do professor35, o roteiro experimental e a avaliação somativa individual inclusa no sexto 

passo da UEPS. Para a análise, executou-se uma interpretação livre a partir dos dados coletados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

No intuito de exemplificar os resultados obtidos no decorrer desta investigação, optou-se 

por apresentar as respostas dadas pelos estudantes a um dos questionamentos inerentes à UEPS: 

“O que é som e como o ouvimos?”. Esse questionamento foi escolhido, pois, por ter sido proferido 

de diferentes maneiras e em diferentes momentos da UEPS, considera-se que ele possa facilitar a 

identificação de traços de evolução conceitual, o que impacta no alcance do objetivo desta 

pesquisa. Afinal, conforme dito anteriormente, acredita-se que a predisposição em aprender é uma 

das condições para que haja aprendizagem significativa crítica (MOREIRA, 2005). 

“Som são ondas sonoras”, “Som é uma onda” e “Som é uma onda constante” foram 

algumas das respostas dadas pelos estudantes ao referido questionamento nos momentos iniciais 

da sequência didática. A partir dessas e de outras afirmativas parecidas, torna-se possível cogitar 

que, naquele momento, havia certa falta de afinidade dos alunos com o tema da unidade de 

ensino. Fato que parece ter sido superado em parte, em uma etapa posterior da UEPS, visto que, 

dentre as respostas a essa mesma pergunta, foram citadas as seguintes:  

“Som é uma perturbação que se propaga em meios materiais”;  

“É uma onda produzida pelas cordas vocais”;  

“Som é um fenômeno ondulatório que se propaga em um meio” 

“Som é vibração”. 

 Nesse momento da sequência didática, percebe-se que os estudantes estão começando a 

construir hipóteses mais elaboradas sobre o tema. Todavia, cumpre salientar que alguns 

elementos trabalhados ainda não estavam presentes de forma considerável nas respostas e um 

pequeno grupo de discentes continuavam apresentando respostas próximas às proferidas no 

momento inicial da UEPS, o que exigiu intervenção diferenciada do professor. Diferentemente 

disso, nos momentos finais da implementação da unidade de ensino, ambas as situações parecem 

ter se alterado, posto que respostas como as expressas a seguir foram recorrentes: 

 
35 Cumpre salientar que o professor citado é o autor principal do trabalho. 
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 “O som é uma onda que chega como vibração a nossos ouvidos e gera impulsos elétricos 

para o nosso cérebro”; 

“O som é constituído pela vibração, em determinada frequência, de partículas que geram 

uma onda mecânica”. 

“Som é a vibração que se propaga em um meio elástico com uma frequência capaz de ser 

percebida pelos ouvidos”. 

“Som se propaga em uma variação e pressão que gera onda mecânica em três 

dimensões”. 

Comparando as respostas proferidas no último momento com as demais, pode-se 

perceber traços de evolução conceitual. Isso porque, elas parecem mais elaboradas e 

aprofundadas, bem como evidenciam indícios de que os alunos desenvolveram certa apropriação 

do tema discutido. Por fim, cabe destacar a importância do interesse em aprender Física 

demonstrado pelos estudantes no decorrer das aulas, visto que acredita-se que ele pode ter 

potencializado o desenvolvimento da predisposição em aprender, favorecendo, 

consequentemente, o aprendizado. 

 

CONCLUSÃO 

Após a análise da implementação da sequência didática, considera-se possível cogitar que 

uma das formas de contribuir para despertar o interesse dos estudantes nas aulas de Física 

visando à aprendizagem é apostar em propostas de ensino que abordem elementos conceituas e 

epistemológicos da disciplina, extrapolando a valorização apenas de competências relacionadas à 

capacidade de resolver problemas numéricos. Isso porque, como percebeu-se na investigação 

empreendida, esse tipo de proposta pode contribuir para estimular o interesse dos estudantes nas 

aulas de Física e, consequentemente, a predisposição em aprender saberes relacionados a esse 

componente curricular.  
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Resumo 

  

As questões de gênero vêm sendo amplamente discutidas no Brasil. Mulheres que pretendem 

seguir carreira científica, principalmente na área das Ciências Exatas, demonstram dificuldades e 

preconceitos a serem enfrentados. No presente estudo, foram entrevistadas 11 meninas de três 

cursos de graduação das Engenharias que possuem menor número de mulheres matriculadas, no 

semestre 2019A, na Universidade do Vale do Taquari - Univates. As questões destacam como foi a 

inserção dessas no meio acadêmico, seu aprendizado, dificuldades e preconceitos encontrados, 

bem como fatores que influenciaram na escolha do curso. Assim, será apresentada uma análise 

descritiva inicial em relação às respostas das alunas.  

Palavras-chave: Meninas na Ciência; graduação; questões de gênero; Universidade. 

 

INTRODUÇÃO 

O projeto de pesquisa - “A formação da cultura científica: meninas aprendendo, mediando 

e difundindo saberes e práticas em Ciências Exatas e Tecnológicas”- aprovado por meio da 

Chamada CNPq/MCTi 031/2018, visa a incentivar a presença feminina em cursos de graduação 

das áreas de Ciências Exatas e Engenharias, por meio de ações em conjunto com três escolas 

públicas da região do Vale do Taquari. As ações, que são decorrentes da escuta de sugestões das 

escolas, estão vinculadas aos eixos temáticos de Ensino de Astronomia, Ensino de Geometria, 

Eletrônica, Robótica e Química Ambiental. Também ocorrem algumas ações e intervenções em 

nível de graduação. 

No contexto nacional, a participação feminina supera a masculina em mais da metade dos 

maiores cursos de graduação, tanto em relação às matrículas, quanto em relação ao número de 

ingressantes (BRASIL, 2019). No Brasil, dentre os 20 maiores cursos em número de matrículas, há 

maior presença feminina em quatorze deles, de acordo com o Censo da Educação Superior de 

2016 (BRASIL, 2019). No entanto, conforme o referido documento, dentre os seis cursos com 

minoria de mulheres, quatro são Engenharias. A Universidade do Vale do Taquari (Univates) segue 

essa tendência, consoante evidenciado na Tabela 1, que apresenta o percentual de matrículas por 

gênero nos cursos de Engenharia do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CETEC).  

 

Tabela 1 – Matrículas em cursos do CETEC da Univates em 2019 

Cursos 

2019 A 2019 B 

Mulheres %Mulheres Homens Mulheres %Mulheres Homens 
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Eng. Controle e 

Automação 
3 3,41 85 3 3,75 77 

Engenharia Elétrica 3 3,41 85 4 4,55 84 

Engenharia Mecânica 10 4,5 212 9 4,55 79 

Engenharia da 

Computação 
6 4,8 119 6 5,04 113 

Engenharia de Software 11 8,33 121 10 7,52 123 

Engenharia de Produção 34 27,2 91 34 28,81 84 

Engenharia Civil 122 29,68 289 101 27,98 260 

Eng. Ambiental e 

Sanitária 
30 44,12 38 25 43,86 32 

Engenharia Química 90 60,0 60 80 59,26 55 

Engenharia de Alimentos 6 66,67 3 4 57,14 3 

Fonte: Das autoras, 2019 (Banco de dados do CETEC) 

 

O que se pode notar referente à tabela 1 é que, dos dez cursos analisados, oito têm 

mulheres como minoria. Esse desequilíbrio pode estar associado a fatores apontados em estudos 

sobre gênero, que mostram que as mulheres enfrentam obstáculos que as impedem, inclusive, de 

buscar esses cursos (LIMA, 2013; SILVA; RIBEIRO, 2014; CORDEIRO, 2017; BARROS; SILVA, 

2019). 

 

METODOLOGIA 

Uma das ações vinculadas ao projeto diz respeito a analisar estatísticas de gênero no 

contexto nacional e local, no que se refere ao Ensino Superior. No contexto local, constata-se um 

número reduzido de mulheres em alguns cursos de Engenharia, repetindo a tendência nacional. 

Visando a identificar fatores que influenciam essas tendências, foram entrevistadas alunas dos três 

cursos de Engenharia da Univates com menor índice de matrículas de gurias: Engenharia de 

Controle e Automação, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica. Nesses, a porcentagem de 

mulheres matriculadas é menor que 5%. Foram entrevistadas onze mulheres, nove por meio do 

aplicativo WhatsApp, e duas presencialmente. 

A entrevista foi baseada em três questões centrais, que visaram a identificar as motivações 

para escolha do curso, as dificuldades e as percepções sobre a própria aprendizagem em 

comparação com os homens. Neste trabalho, será apresentada uma análise descritiva prévia das 

respostas obtidas. 

 

ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 O gráfico 1 apresenta uma síntese das respostas para a primeira pergunta, que foi feita 

com o intuito de compreender o que levou as estudantes a escolherem seus respectivos cursos. 

Para essa questão, a resposta mais frequente foi afinidade com a área e experiência prévia 
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relacionada ao curso de graduação, sendo que algumas relataram já terem feito estágio e outras 

algum curso técnico profissionalizante, o que as motivou a continuar aprimorando seus 

conhecimentos na área. Outro fator destacado foi o apoio familiar ou ter familiares que trabalham 

na área, o que ficou evidenciado no depoimento, da aluna 10: “Escolhi a engenharia mecânica por 

gostar muito de matemática e por conviver com a rotina de trabalho do meu pai que é mecânico”. 

Esse fator converge com um dos fatores apontados por Hazari, Tai e Sadler (2007), cujo estudo 

mostrou que o suporte afetivo tem influência nas atitudes e na performance em relação às Ciências 

Exatas. 

 

Gráfico 1 – Distribuição de respostas: “Por que você escolheu este curso?” 

 

Fonte: Das autoras, 2019 (Entrevista Meninas na Ciência) 

As dificuldades durante a graduação, citadas pelas entrevistadas, estão no gráfico 2. A 

falta de tempo para realizar as tarefas foi a mais comentada, visto que muitas delas trabalham em 

tempo integral, não tendo tempo hábil para realizar tarefas solicitadas. Outras relataram sentir 

preconceito por serem mulheres. Tal preconceito foi mencionado como dificuldade para realização 

de atividades em grupo por parte dos meninos, como demonstra o relato da aluna 7, 

“[...]geralmente os colegas não "gostam" de ter uma mulher no grupo[...]porque eles presumem que 

a gente não faz ideia do que está fazendo. Por exemplo, acontece deles não saberem montar um 

circuito, mas não deixam pôr a mão nos componentes, pois acham que a gente sabe menos 

ainda”. 

Ainda, é importante analisar que nem todas as meninas perceberam preconceitos ou 

dificuldades, o que pode ser considerado um sinal de avanço ou maior equidade nas relações. 

Porém, também pode ser um sinal do preconceito velado que perdura na sociedade, como 

constatado por Silva e Ribeiro (2014, p. 455): “O preconceito de gênero [...] nem sempre se dá de 

forma explícita; muitas vezes, ele se dá de forma velada, sutil, e aí residem, justamente, sua força 

e eficácia”. 
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Gráfico 2 – Respostas referentes à pergunta “Quais as dificuldades que você enfrenta no curso?” 

 

Fonte: Das autoras, 2019 (Entrevista Meninas na Ciência) 

 

 Em relação à terceira pergunta, “Como você percebe sua aprendizagem de conteúdos de 

Ciências Exatas em comparação com seus colegas homens?”, a maioria das meninas afirmou 

sentir alguma diferença no ambiente de estudo, porém, quanto à aprendizagem dos conteúdos em 

si, a maioria relatou se sentir no mesmo nível dos meninos. Os motivos que as fizeram perceber 

alguma diferença variaram bastante. Assim, por exemplo, três estudantes relataram que sentem 

que as gurias são mais dedicadas e organizadas, sendo que uma citou que alguns colegas 

possuem melhor entendimento por já trabalharem na área; outra ainda citou que as meninas 

possuem liderança no curso, como o exemplo da presidente do Diretório Acadêmico (DA) da 

Engenharia Mecânica e a capitã do Projeto BAJA36, apesar de serem minoria no curso. 

Além disso, um relato que consideramos relevante foi de uma menina que expressou 

constrangimento em sala de aula relacionado à pouca presença de meninas: 

Nas disciplinas que são em comum com mais cursos, física/cálculo, não vejo diferença em 

questão de aprendizado. Nas específicas fica um pouco mais complicado, não se pode ter 

vergonha na hora de tirar uma dúvida, o que no começo do curso é um pouco complicado, 

pois geralmente não há outras mulheres na sala. Aluna 7, Engenharia de Controle e 

Automação) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em linhas gerais, os resultados parciais encontrados neste estudo convergem com 

resultados e reflexões propostos por outros autores sobre questões de gênero nas ciências. Neste 

sentido, Silva e Ribeiro (2014) destacam que o preconceito de gênero está presente na sociedade 

de forma naturalizada, isto é, existem muitos casos em que as mulheres acreditam que o 

preconceito não existe, mas pode estar disfarçado nas falas ou ações cotidianas, resultando na 

adaptação ou na submissão das mulheres às condições de desigualdade. 

 É importante levar em consideração o porquê de essas poucas meninas terem se 

matriculado nos cursos de Engenharias, para que seja possível aumentar, dessa forma, o número 

de mulheres nas Ciências Exatas. O apoio familiar e o contato prévio com a área foram fatores 

 
36 A Univates faz parte do projeto Baja que é uma competição entre Instituições de Ensino Superior de âmbito mundial e que 

desafia os estudantes de engenharia a projetar, construir e testar um veículo off-road visando à aplicação prática dos 
conhecimentos adquiridos em sala de aula. 
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importantes na escolha do curso de muitas delas. Assim sendo, a pesquisa “A formação da cultura 

científica: meninas aprendendo, mediando e difundindo saberes e práticas em Ciências Exatas e 

Tecnológicas” propõe levar às escolas esse contato prévio, para que as meninas tenham 

conhecimento sobre o que é discutido/problematizado/estudado em cursos de Engenharias, 

fomentando uma possível escolha na sua vida profissional por esta área. 

  Por último, evocamos a ideia da pluralidade de olhares como um caminho possível e 

necessário para a atração e retenção de gurias em cursos de Ciências Exatas, tencionando 

paradigmas e práticas sociais naturalizadas sobre uma visão de ciência masculina: 

 

Por ter como pontos fundantes e essenciais a ampla circulação de ideias, a criatividade e a 

engenhosidade e a abertura à crítica e ao pensamento divergente, a ciência só se 

beneficiaria com a pluralidade de olhares, pressupostos e expectativas teóricas que a 

heterogeneidade da comunidade científica pode trazer. (CORDEIRO, 2017, p.672). 

 

 Nesse sentido, a ciência teria muito a se beneficiar com a visão diferenciada das 

mulheres, assim como relatado por uma aluna que acredita na existência de uma diferença de 

raciocínio e pensamento lógico entre homens e mulheres. Iniciativas e ações que são catalisadas 

por projetos como o Meninas na Ciência, portanto, são fundamentais para reverter esse cenário, 

instigando maior inserção das mulheres na área das Engenharias.  
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Resumo 

 

Diante do cenário acadêmico no Brasil, em especial, o relacionado às Ciências Exatas, a questão 

de gênero é um dos temas em debate. Em adição, meninas que apresentam gosto pela área de 

exatas enfrentam dificuldades e preconceitos, a partir da sua entrada na escola. Para elucidar esta 

realidade, no presente estudo foram ilustrados os dados oriundos de entrevista realizadas com três 

meninas do nono ano do Ensino Fundamental, bolsistas de iniciação científica júnior vinculadas ao 

projeto Meninas na Ciência em uma universidade comunitária do Sul do Brasil. Além disso, os 

depoimentos prestados por elas, no lançamento da pesquisa, nas escolas parceiras, também 

foram analisados. Os questionamentos vieram ao encontro das suas vivências e percepções em 

sala de aula, com foco nas disciplinas de exatas. Diferenças e semelhanças entre sua 

aprendizagem puderam ser percebidas por elas em comparação aos meninos, além de relatos de 

dificuldades encontradas ao longo da sua trajetória escolar, foram os tópicos explorados nas 

entrevistas. Possivelmente, por terem pesquisado sobre gênero em suas incursões na pesquisa 

em nível escolar, a análise das entrevistas revela uma percepção crítica dessas meninas sobre os 

atravessamentos de gênero na escola. 

Palavras-chave: Meninas nas Ciências; Ensino Fundamental; Questões de gênero; Escola; 

Ciências Exatas. 

 

INTRODUÇÃO 

 O baixo contingente feminino nas Ciências Exatas vem sendo amplamente discutido no 

Brasil e no mundo. Por conta disso, vários projetos têm sido desenvolvidos em nível nacional, 

como a iniciativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS (BRITO; PAVANI; LIMA 

Jr, 2015), que criou o programa Meninas nas Ciências, o qual já obteve financiamento público em 

três ocasiões, sendo uma delas por meio da Chamada CNPq/MCTi 031/2018. Na mesma chamada 

pública, a Universidade do Vale do Taquari – Univates participou e aprovou o projeto - “A formação 

da cultura científica: meninas aprendendo, mediando e difundindo saberes e práticas em Ciências 

Exatas e Tecnológicas”. Esse projeto visa a fomentar a presença feminina em cursos de graduação 

vinculados às áreas de Ciências Exatas e Engenharias, por meio de ações com escolas da região 

do Vale do Taquari. O projeto tem duração de 18 meses e conta a participação de três escolas 

públicas parceiras para a realização das ações, nos eixos temáticos de Ensino de Astronomia, 

Eletrônica, Química e Ambiente e Ensino de Geometria. 

 Buscando um melhor entendimento sobre fatores que podem influenciar jovens meninas a 

terem uma maior afinidade com a área das Ciências Exatas, esse trabalho buscou analisar os 

relatos de três meninas que foram agraciadas com três bolsas de iniciação científica júnior (BIC Jr) 

do Ensino Fundamental na 1ª Feira Estadual de Ciências Univates e 8ª feira de Ciências da 

Univates, que ocorreu em outubro de 2018. As referidas alunas desenvolveram seu projeto 
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abordando questões envolvendo feminismo e machismo. Cabe salientar que, em função do tema 

investigado na pesquisa premiada na Feira de Ciências, as três bolsistas atualmente estão 

desenvolvendo suas atividades de iniciação científica no contexto da pesquisa Meninas nas 

Ciências.  

 

METODOLOGIA 

 O grupo de pesquisa vinculado à pesquisa Meninas nas Ciências decidiu entrevistar as 

três bolsistas de iniciação científica júnior supracitadas, as quais são alunas do nono ano do 

Ensino Fundamental de uma escola privada no munícipio de Lajeado/RS. As meninas foram 

entrevistadas, presencialmente, durante o mês de abril de 2019. A entrevista foi embasada em 

duas questões centrais: a primeira pedia para relatarem e comentarem uma aula, de alguma 

disciplina de Ciências Exatas, que foi marcante. Já a outra, questionava como as meninas 

percebem sua aprendizagem em Ciências Exatas, em comparação com seus colegas meninos. 

Nesse resumo, será apresentada uma análise descritiva prévia em relação às respostas das 

alunas. Além disso, serão problematizados os depoimentos das alunas nos lançamentos do projeto 

Meninas nas Ciências, que ocorreram nas três escolas que integram esse projeto, no mês de 

agosto de 2019.  

 

ACHADOS DE PESQUISA 

Para dar início à análise, é importante ressaltar que, por essas meninas já terem se 

envolvido em um projeto que abordava feminismo e machismo, suas respostas evidenciam uma 

visão mais crítica do assunto, comparado a outras meninas da mesma faixa etária. 

Em relação à primeira pergunta que pedia para relatarem e comentarem uma aula de 

alguma disciplina de Ciências Exatas que foi marcante, as respostas das meninas indicaram 

alguns fatores que se mostraram como positivos para o interesse pelas Ciências Exatas. O 

primeiro fator citado foi a presença de um professor marcante. Segundo as meninas, o querer 

aprender é importante. Conforme Hazari, Tai e Sadler (2007), o suporte afetivo parece ter uma 

grande influência nas atitudes e na performance em relação às ciências, independente se esse 

apoio vem de pais, de professores ou de outra pessoa próxima. 

O segundo fator foi o interesse desenvolvido por um assunto novo apresentado em sala de 

aula, como citado por duas das meninas sobre uma aula de astronomia que as marcou. Era um 

assunto com o qual nunca tinham entrado em contato e só descobriram tal interesse ao terem essa 

oportunidade. Tal acontecimento pode ter influência nas suas futuras escolhas, pois “as decisões 

dos jovens sobre os rumos de sua formação acadêmica são influenciadas em alto grau pelo 

interesse a temas desenvolvidos nos anos anteriores” (GOUW; MOTA; BIZZO, 2016, p. 630). 

Como apresentado por Hazari, Tai e Sadler (2007), um fator positivo para a futura 

performance em Física e, consequentemente, para a escolha da área das Ciências Exatas, é a 

utilização de filmes e vídeos em sala de aula, porque eles estão, indiscutivelmente, entre os meios 

mais poderosos usados para influenciar os pensamentos, ideias e concepções das pessoas em 

nossa sociedade. Isso foi demonstrado em uma das respostas, na qual foi citada como marcante 

uma aula em que a turma assistiu um filme relacionado à biologia, seguido por debate sobre 

diferenças e estereótipos de gênero. 

Quanto à segunda pergunta, que tratava sobre as diferenças e semelhanças de 

aprendizagem de conteúdos de Ciências Exatas, em comparação aos meninos, as bolsistas 

apresentaram algumas ideias e relatos relevantes para a análise. Um aspecto em comum das três 

meninas está relacionado com a diferença de tratamento que existe, por parte dos professores, 
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entre meninas e meninos. Essa diferença foi manifestada de duas formas, sutilmente, em situações 

em que as alunas sentem que os professores são menos rígidos com o comportamento dos 

meninos, por exemplo, ao deixarem eles conversarem em sala de aula e elas não. Isso também 

ocorre quando em uma aula de Educação Física, os professores insinuaram que os meninos são 

mais fortes e mais habilidosos nos esportes. Esses dados são corroborados por alguns estudos 

que mostram que “os professores interagem mais e de maneira mais aprofundada com meninos do 

que com as meninas. Dessa forma, as alunas acabam não sendo estimuladas a participarem da 

aula” (GEDOZ; PEREIRA; PAVANI, 2018, p. 4). 

No lançamento do projeto Meninas nas Ciências que ocorreu nas escolas parceiras, essas 

três bolsistas BIC Júnior deram seu depoimento com intuito de sensibilizar as outras meninas 

bolsistas das escolas parceiras, assim como toda a comunidade escolar, em especial, as 

estudantes meninas. Nesse depoimento, elas comentaram sobre a falta de referências femininas 

nas pesquisas das áreas de Ciências Exatas e como, ao mencionar pesquisadores importantes, os 

nomes mais lembrados são masculinos. Essa falta de referência tem influência no interesse das 

meninas sobre a área, pois passa uma ideia elitista e singular de como a ciência é “feita” e de 

quem são seus praticantes (HAZARI; TAI; SADLER, 2007), como citado por elas no lançamento:  

 

Neste ano a gente teve a honra de encontrar com a Juliana Estradioto, por meio de um 

evento na nossa escola, e foi ali que a gente percebeu o quanto é importante a gente ter 

referências e se inspirar em alguém [...] A gente sentiu ainda mais vontade de pesquisar e 

perceber que as mulheres estão conquistando muitos lugares (Aluna 3). 

 

É importante também analisar a percepção das meninas sobre a maior valorização dos 

meninos no ambiente escolar e acadêmico:  

 

Sempre vai ter uma valorização maior quando é o cara fazendo, quando é o menino 

fazendo, eu acho que é muito no sentido de, por exemplo, se tiver os dois com a mão 

levantada provavelmente o menino vai ser o primeiro [a ser chamado] ou vai ser mais 

valorizado [...] quem tá falando sobre aquilo espera mais do menino então eu acho que, 

consequentemente, se dá visibilidade maior para ele [...] (Aluna 3). 

  

Comparando-se essa afirmação com a ideia apresentada anteriormente, pode-se perceber 

que esse tipo de atitude, às vezes mais velada, outras nem tanto, faz com que muitas meninas não 

se percebam capazes de seguir cursos na área. Ainda, pode refletir negativamente naquelas que 

optaram pela área das Ciências Exatas, fazendo com que acabem desistindo durante a 

caminhada, visto que suas opiniões são desvalorizadas. Isso foi relatado por uma menina, que 

afirmou que os erros dos homens passam despercebidos; já quando uma mulher erra, ela será 

lembrada por isso. Além disso, foi citado o problema que as meninas sofrem com bullying na 

escola quando demonstram conhecimento na área das exatas, sendo reconhecidas como “nerds”, 

o que, geralmente, é visto como um termo depreciativo. Esses obstáculos iniciais, conforme 

exemplificados na teoria do labirinto de cristal, geram aflição e, consequente, abandono da área 

por essas meninas, “por causa dos diversos desafios e armadilhas dispostos no labirinto, os 

talentos femininos são perdidos ou pouco aproveitados” (LIMA, 2013, p. 886). 

Por fim, as bolsistas lembraram que é preciso ter coragem para se envolver com a área, tal 

como o exemplo da entrada delas no mundo da pesquisa, que ocorreu por consequência da 

participação das alunas no clube de ciências da escola, no qual elas foram as primeiras meninas, e 

as únicas da turma que o frequentam ao longo de todo um ano letivo.  

 

Acho que falta muita coragem [...] Eu faço [parte do clube de ciências] desde o ano 

passado, e no ano passado, era eu e mais duas colegas, porque nós três, digamos, 



VIII Encontro Estadual De Ensino De Física – RS 

 

166 
 

tomamos juntas a decisão que a gente ia fazer porque a gente gostava, sabe? E tudo era 

menino, então acho que tem que partir muito da pessoa, na verdade não só da pessoa, mas 

eu acho que falta a escola também [...] encorajar as meninas, incentivar que façam parte do 

grupo de ciências exatas, tipo esse ano já veio um monte de meninas (Aluna 2). 

 

Esse relato é pertinente, pois fez com que a aluna percebesse que após a entrada delas 

no clube, o número de meninas aumentou significantemente em relação ao ano anterior. Por outro 

lado, é revelador do quanto os espaços para fazer ciência/experimentos e aprofundar 

aprendizagens na área são prioritariamente masculinos, revelando atravessamentos de gênero, no 

que diz respeito à suposta menor capacidade feminina para tal.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Em linhas gerais, os resultados parciais encontrados neste estudo vão ao encontro do que 

foi proposto por outros autores acerca das questões de gênero nas ciências: 

 

Até atingirem o topo da carreira, as mulheres precisam passar por inúmeros obstáculos que 

vão desde a infância – com filmes infantis que reforçam estereótipos de gênero – até a 

chegada no meio acadêmico, onde precisam enfrentar uma dupla jornada de trabalho 

conciliando carreira com maternidade (GEDOZ; PEREIRA; PAVANI, 2019, p. 1). 

 

As respostas encontradas demonstram que as dificuldades iniciais que envolvem a entrada 

de meninas nas exatas realmente estão presentes. Cabe salientar que essas dificuldades foram 

mais destacadas nos relatos das bolsistas, por elas já estarem inseridas em um meio de pesquisa 

envolvendo questões de gênero.  

Diante dessas constatações, que convergem para fatores e reflexões que vem sendo 

revelados em outros estudos sobre os atravessamentos de gênero nas Ciências Exatas, reforça-se 

a importância estratégica e o potencial transformador do projeto de pesquisa “A formação da 

cultura científica: meninas aprendendo, mediando e difundindo saberes e práticas em Ciências 

Exatas e Tecnológicas”, que propõe inserir mais meninas no patamar inicial de estudos nas 

Ciências, juntamente com as escolas parceiras, diminuindo, assim, as dificuldades que elas viriam 

a enfrentar. Relatos como os apresentados nesse trabalho demonstram, novamente, a importância 

da presença e referência feminina nas iniciativas da área de Ciências Exatas e a importância do 

projeto Meninas nas Ciências, já que a presença de algumas mulheres cientistas influencia a 

presença e permanência de meninas na área. 
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Resumo 

 

Apresentaremos neste trabalho um estudo sobre a utilização de avaliações formativas em 

ambientes escolares. A avaliação é vista por muitos estudantes, apenas como um obstáculo a ser 

vencido, para alcançar a aprovação escolar; ignorando totalmente outros objetivos educacionais 

que ela traz consigo. Propomos então um método capaz de orientar o processo educacional dos 

estudantes, estimulando a autonomia, autoavaliação além de outros fatores, que possua outros 

objetivos além da promoção ao final do ano, utilizando o diário reflexivo como método de avaliação 

produzido pelos estudantes. Dirigido pela proposição de avaliação formativa de Luckesi (2000), 

investigamos o diário reflexivo enquanto instrumento de avaliação, ao longo de uma unidade 

didática de física no Ensino Médio. Os nossos resultados apontam para a configuração do diário 

reflexivo enquanto instrumento de avaliação formativa. 

Palavras-chave: avaliação formativa; Diário Reflexivo; ensino de Física. 

 

INTRODUÇÃO 

O ensino Física, na forma como é atualmente apresentado em algumas instituições de 

ensino, apresenta uma concepção de ensino mecânico, descontextualizado e desmotivante, como 

a criticada por Rodrigues (2014), não é adequada, tendo em vista a necessidade de formar 

cidadãos com a capacidade de adaptação em uma sociedade cada vez mais dinâmica. Com este 

cenário encontramos alguns professores que buscam uma forma diferente de pensar o ensino, 

evitando o foco na memorização como, por exemplo, Smole (2000), Marcheti (2001), Rodrigues 

(2014).  

A avaliação tem forte influência no ensino de Física, já que o ensino mecânico ocorre 

devido a possibilidade dos estudantes focarem no resultado final, buscando a promoção ao 

próximo ano de formação, e não buscando uma evolução quanto ao seu conhecimento. A 

avaliação escolar tem um vínculo essencial com o processo de ensino e aprendizagem dos 

estudantes, em contraste com a interpretação ingênua onde ela se resume ao objetivo de mostrar 

que o estudante aprendeu ou que o professor ensinou. Esse é um processo complexo e contínuo. 

Segundo Luckesi (2011) “o ato de avaliar a aprendizagem na escola é um meio de tornar os atos 

de ensinar e aprender produtivos e satisfatórios”. Entretanto conforme apresentado por Chueri 

(2008) o que observamos na educação atual é a avaliação classificatória, onde o aluno é rotulado 

em pares excludentes como maduro/imaturo, capaz/incapaz, forte/fraco, bom/mau.  

O processo de avaliação como é conhecido hoje, remonta práticas muito antigas, datadas 

do século XVI e XVII. Entretanto os exames escolares como são utilizados hoje, foram 

consequência da modernidade, segundo Chueri (2008) “A prática dos exames atinge o seu apogeu 

com a ascensão e consolidação da burguesia, uma vez que desprovida dos privilégios garantidos 

por nascimento e da fortuna da aristocracia recorre ao trabalho e aos estudos como forma de 

ascensão social”. Apesar de denominarmos como processo de avaliação o que é realizado nas 

escolas brasileiras, o que identificamos na prática escolar é a utilização de exames. Como por 

exemplo, grandes exames, como ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), normalmente 
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realizado ao final do Ensino Médio, ou mesmo ENADE (Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes), realizado em triênios com concluintes de cursos de graduação. 

 A realização de exames como principal função para a avaliação dos estudantes, é uma 

forte característica da avaliação somativa, avaliação na qual o estudante “acumula” o conteúdo 

referente a uma unidade didática, e em seguida realiza uma avaliação em que é capaz de certificar 

ao professor que aprendeu o conteúdo apresentado na unidade didática. Porém normalmente os 

estudantes focam somente no produto final, a nota, e não na construção do processo que terá a 

nota como consequência.  

Segundo Luckesi (2000) a implementação da prática da avaliação formativa contribui para 

o surgimento dos seguintes itens evidenciados no processo. 

I. Propiciar autocompreensão, tanto para o educando, quanto para o educador. Fazendo 

com que ambos identifiquem a sua atual posição para que seja possível dar saltos 

satisfatórios de aprendizagem. 

II. Motivar o crescimento, levando em conta o ponto onde se está, é possível alavancar o 

crescimento do estudante, principalmente motivando-o a dar prosseguimento no percurso 

dos estudos. Já que a avaliação motiva na medida em que cria o desejo de obter-se 

resultados mais satisfatórios. Muitas vezes os estudantes encontram em seu material, 

comentários críticos de maneira não construtiva, feita pelos educadores, e esses 

comentários, podem ser vistos como desmotivadores para o andamento das atividades.  

III. Aprofundamento da aprendizagem, ao realizar a resolução de uma atividade, para que 

a aprendizagem seja manifestada, é necessário uma abordagem em que o conteúdo seja 

mais aprofundado. Fixando-o de maneira mais adequada na memória do estudante. A 

assimilação dos conteúdos ocorre de forma ativa, de modo que organizem as experiências 

e formam habilidades.  

IV. Auxiliar na aprendizagem, destacando o papel central que a avaliação tem nesse 

processo. Neste panorama, os educadores podem avaliar a aprendizagem, atentos as 

necessidades dos estudantes, trabalhando com a perspectiva de crescimento dos 

mesmos.  

Apesar de bem pouco praticada a avaliação formativa se apresenta uma boa alternativa 

para a avaliação somativa. A avaliação formativa tem como objetivo a formação contínua 

do estudante, que tem como objetivo de visualizar as falhas que podem ocorrer durante o 

processo de ensino e aprendizagem, trabalhando de maneira individualizada para cada 

estudante, tratando-o como sujeito no seu processo de aprendizagem. Neste trabalho 

apresentaremos os frutos de uma experiência didática que mobilizou o diário reflexivo 

enquanto instrumento de avaliação. Assim, caracterizaremos o mesmo enquanto avaliação 

formativa segundo Luckesi (2000).  

 

METODOLOGIA  

O presente trabalho foi realizado em uma escola estadual localizada na zona leste de Porto 

Alegre. A escola atende desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, atuando nos três turnos. O 

trabalho se desenvolveu com as turmas do 2º ano. Essas turmas possuíam ao todo 43 estudantes, 

cujas idades variavam entre 15 e 18 anos. O trabalho se desenvolveu durante um trimestre, nas 

aulas de Física, no qual o professor desenvolvia seu estágio de docência.  
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Foi proposto aos estudantes que desenvolvessem diários reflexivos, nos quais eles 

deveriam realizar algumas atividades segundo orientações do professor. Os diários foram 

utilizados como instrumento avaliativo dentro das duas unidades didáticas trabalhadas pelo 

professor. De acordo com o planejamento apresentado, os diários deveriam apresentar: resoluções 

de questões teóricas, exercícios numéricos recomendados pelo professor e alguma aplicação no 

seu cotidiano. A principal exigência feita pelo professor foi a de produção de atividades autorais 

que apresentassem uma construção do próprio estudante.   

A entrega dos diários ocorriam em média a cada 15 dias, o professor permanecia com o 

diários durante aproximadamente 7 dias e novamente realizava a entrega aos estudantes. Assim, 

munidos de anotações e sugestões, os estudantes podiam acrescentar material, argumentar sua 

posição com o professor, entretanto não poderiam excluir nenhum material do mesmo. Com o 

objetivo de qualificar o material, eram oportunizadas novas entregas, com as recentes 

contribuições dos estudantes, seja na forma de novas construções, seja enquanto justificativas 

frente aos comentários do professor. 

  

RESULTADOS  

Seguindo as ideias propostas por Luckesi (2000) para realizar a análise, orientados pelos 

itens apresentados na introdução, exploramos os recortes a seguir:  

 

Figura 1: recorte da estudante (26) 

 

Nesse recorte é possível observar que a estudante identifica e reconhece suas 

dificuldades, a partir desse reconhecimento a estudante (26), iniciou um processo de ampla 

dedicação aos diários pedidos e passou a refletir sobre o processo de resolução em si para evitar 

cometer erros algébricos. Sendo essa a que mais detalhadamente relatava suas dificuldades 

durante a realização dos exercícios. A partir das considerações do professor. A análise desse 

recorte, nos faz compreender a importância dos itens (I) e (IV) comentadas por Luckesi (2000), 

além do item (II) que apesar de não ficar explicito, ao final da revisão de todo diário, o professor 

realizava a escrita de um pequeno parecer descritivo, incentivando a estudante (26) no seu 

processo de aprendizagem. 
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Figura 2: recorte da estudante (24) 

 

Durante esse relato da figura 2, a estudante realiza uma argumentação de pouco mais de 

uma folha e meia, questionando o professor sobre uma pergunta que o mesmo já havia realizado 

em aula, entretanto apesar da resposta do professor, se encontrava refletindo acerca da proposta. 

O questionamento elaborado finda no recorte, onde o estudante percebe que sua argumentação 

está equivocada. Ao final do recorte aparece um pequeno trecho da resposta elaborada para o 

estudante referente ao seu questionamento. Trazendo dessa vez o item (III) podemos ver que 

nesse caso, a utilização do diário foi capaz de alcançar uma maior reflexão da estudante sobre a 

abordagem realizada em sala de aula, de maneira que através do instrumento o professor foi 

capaz de aprofundar o entendimento da mesma sobre o conteúdo abordado em aula. Além de 

reforçar o item (IV) já que analisando as questões levantadas pela estudante e as respostas por 

ela elaboradas, podemos entender que estava a favor do desenvolvimento desta estudante. 

 

Figura 3: recorte da estudante (32) 

 

Na figura 3 temos um relato da estudante (32), a estudante em questão foi a que mais 

utilizou o diário como instrumento de diálogo com o professor. Ela utilizou-se da desse canal de 

comunicação para abrir muitas de suas dificuldades, e foi uma das que demonstrou uma grande 

dedicação na realização das atividades e sempre respondia bem a comentários do professor, não 

concordava com todos os comentários do mesmo, porém sempre se dedicava a elaborar bons 

argumentos para discordar. Apesar de sua timidez em aula ela reconheceu o diário reflexivo, como 

instrumento capaz de a auxiliar com suas dificuldades. Este último recorte demonstra muito bem os 

itens (I) e (II) citados acima, já que podemos ver a autocompreensão da estudante sobre suas 
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dificuldades e maneiras de como lidar com elas, além da capacidade da ferramenta em motivar a 

continua melhora da mesma. 

 

 

 CONSIDERAÇÕES  

Apresentamos um relato de experiência com recortes que sugerem investigar a 

possibilidade do diário reflexivo apresentar-se como uma avaliação formativa. Buscamos indícios 

segundo os apontamentos apresentados por Luckesi (2000) para esta ferramenta.  

A partir dos recortes apresentados no decorrer do trabalho, podemos demonstrar a 

capacidade de trabalharmos os diários reflexivos como um instrumento de avaliação formativa. 

Dessa forma, além de avaliarmos o estudante, identificando suas dificuldades durante o processo 

de ensino e aprendizagem, trazendo uma individualidade, além de trazer eles para o papel de 

sujeito no processo de aprendizagem.  

Acreditamos que os professores interessados em utilizar o diário reflexivo como 

instrumento de avaliação devido a seus resultados positivos, devem estar cientes da dificuldades 

da adaptação dos estudantes a essa forma de avaliação. Entretanto defendemos a utilização 

dessa ferramenta como forma de avaliação nas aulas de Física.  
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Resumo 

 

O presente trabalho apresenta os resultados obtidos junto ao projeto de pesquisa intitulado “Um 

estudo sobre os Cursos de Licenciatura do IFFar – Concepções e práticas relativas ao currículo 

integrado”. Considerando-se as práticas docentes desenvolvidas no âmbito destes cursos entende-

se necessário um olhar sobre se e como o currículo tem sido integrado e que reflexões estas ações 

de integração permitem. A pesquisa apresenta natureza qualitativa, sendo as fontes de pesquisa 

os Projetos Pedagógicos do Curso (PPC) de Licenciatura em Física e de Licenciatura em 

Matemática do IFFar – Campus São Borja, os Planos de Ensino das componentes curriculares de 

Prática de ensino denominados também como PeCC dos dois cursos analisados, sendo que estes 

se constituem como um dos principais espaços onde a articulação e a integração de 

conhecimentos pode ser realizada. Ainda foram realizadas entrevistas com docentes que ministram 

estes componentes curriculares nos cursos mencionados. As leituras e sistematizações realizadas 

junto as fontes de dados sinalizam que apesar de os PPCs dos cursos analisados contemplarem 

em sua proposta a perspectiva de articulação e integração dos conhecimentos por meio de 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, ainda são poucas as experiências de integração 

desenvolvidas nas componentes curriculares de PeCC onde se apresentam muitas dificuldades 

relacionadas diretamente com a estrutura organizacional dos cursos e da instituição. Por outro 

lado, algumas propostas que acontecem estão associadas a aproximações teóricas e afinidades 

entre os docentes e entre as ementas das componentes curriculares envolvidas. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O Instituto Federal Farroupilha se constituiu com base na Lei 11.892, de 29 de dezembro 

de 2008, possui uma estrutura pluricurricular e multicampi. Oferece formação inicial e continuada, 

ensino presencial e a distância e tem como objetivo a verticalização do ensino, ou seja, 

proporcionar a oferta de nível médio profissional, graduação e pós-graduação. 

As vagas para ingresso na instituição estão divididas e organizadas para garantir o acesso 

na Educação Básica Profissional e Tecnológica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 

nos Cursos de Ensino Médio Integrado e em Cursos Superiores de Licenciaturas, Bacharelados e 

Tecnólogos. 

Nos anos de 2013 e 2014 houve um movimento institucional de discussão e reorganização 

dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura do Instituto Federal Farroupilha. A 

 
37  Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS). 
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estruturação se deu a partir de um trabalho coletivo envolvendo todos os campi que possuíam 

licenciaturas, desenvolvido em forma de Grupos de Trabalho, onde foram repensados aspectos da 

formação inicial de professores nesses cursos. 

Foi realizado um alinhamento curricular nos cursos de Licenciatura de toda a instituição 

que teve como princípio organizador a articulação e a integração do currículo. 

Com base na Resolução 02/2002 do Conselho Nacional de Educação que institui a 

duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de 

professores da Educação Básica em nível superior os cursos de formação de professores do IFFar 

contemplam no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) horas; 400 (quatrocentas) horas de prática 

como componente curricular, vivenciadas ao longo do curso e 400 (quatrocentas) horas de estágio 

curricular supervisionado a partir do início da segunda metade do curso. 

Especificamente em relação às 400 horas de prática, foram organizadas e distribuídas em 

componentes curriculares, de igual carga horaria, dispostos ao longo dos cursos. Neste sentido, 

tais componentes estão organizados de forma que possam ser desenvolvidos de forma integradora 

com pelo menos mais duas outras disciplinas no semestre, exigindo ainda a existência de um 

projeto integrador que sinalize qual a proposta e as disciplinas envolvidas nesta integração. 

Passados aproximadamente quatro anos da reestruturação curricular proposta e 

explicitada acima bem como da conclusão dos cursos pelas primeiras turmas de Licenciandos 

vinculadas a estes Projetos Pedagógicos de Cursos, entende-se que é necessário analisar quais 

concepções sobre ensino integrado estão presentes nos currículos dos cursos de Licenciatura do 

Instituto Federal Farroupilha- campus São Borja e verificar como/de que forma estas concepções 

se constituem em práticas pedagógicas no contexto da formação inicial de professores na 

instituição. 

Assim no ano de 2018 foi proposto pelas pesquisadoras o projeto de pesquisa intitulado 

“Um estudo sobre os Cursos de Licenciatura do IFFar – Concepções e práticas relativas ao 

currículo integrado” que tem como meta analisar e discutir as ações e relações teoria e prática 

presentes na formação de professores dos cursos de Licenciatura em Física e de Licenciatura em 

Matemática do Instituto Federal Farroupilha – Campus São Borja, na perspectiva de realização do 

ensino integrado, concepção esta que perpassa o âmbito e os espaços da educação profissional 

nos Institutos Federais de Educação. 

Neste trabalho são apresentados resultados referentes à leitura e a análise dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos mencionados e dos planos de ensino das componentes curriculares de 

Prática (PeCC) dos Cursos de Licenciatura em Física e de Licenciatura em Matemática do Campus 

São Borja. Também os resultados referentes a coletadas de informações a partir de entrevistas 

com professores da instituição que já ministraram alguma vez as componentes curriculares de 

PeCC nos referidos cursos. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa, onde as fontes de pesquisa 

foram documentos e sujeitos. 

Os documentos analisados foram os Projetos Pedagógicos e os Planos de Ensino das 

componentes curriculares de Prática enquanto Componente Curricular (PeCCs) dos Cursos de 

Licenciatura em Física e de Licenciatura em Matemática do campus São Borja. Os Projetos 

Pedagógicos foram acessados através do site institucional.  
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Assim, nos projetos pedagógicos dos cursos de Licenciatura do IFFar tem-se um total de 

08 componentes curriculares de PeCCs distribuídos dentro da sua matriz curricular, sendo 

previstos para desenvolvimento um em cada semestre ao longo de todo o curso. 

A produção e a divulgação dos Planos de Ensino dos componentes curriculares 

ministrados nos cursos de Licenciatura do IFFar é uma exigência institucional. Sendo assim, os 

Planos de Ensino foram acessados de forma on-line no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica 

(SIGA) e também de forma física junto ao Setor de Assessoria Pedagógica e a Coordenação dos 

Cursos no campus de São Borja. 

Ao todo foram acessados e analisados 23 Planos de Ensino referentes ao Curso de 

Licenciatura em Física, correspondentes aos anos de 2014 a 2018 e 27 planos de ensino 

referentes ao Curso de Licenciatura em Matemática, correspondentes aos mesmos anos 

mencionados para a Licenciatura em Física. 

As entrevistas contemplaram sete questões semi-abertas elaboradas no sentido de 

identificar as Concepções de Currículo Integrado, bem como, sua efetivação dentro da prática 

docente nos cursos de licenciatura. As entrevistas foram realizadas com quatro professores que 

ministram as PeCCs nos cursos analisados. Estas foram gravadas em áudio para o melhor 

aproveitamento das informações, de onde foi feita uma análise qualitativa.  

A seguir serão descritos os principais resultados evidenciados com esta pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Considerando-se os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) analisados evidencia-se que 

os mesmos não apresentam necessariamente concepções relativas ao currículo integrado, mas 

sinalizam para a perspectiva da verticalização do ensino na instituição o que permite inferir a 

necessidade de o currículo ser integrado também nos cursos de licenciatura da instituição. 

Comprovou-se também, que existe a preocupação com a formação e a inserção dos 

profissionais licenciados junto ao mundo do trabalho considerando-se a interação entre os 

conhecimentos adquiridos no espaço da prática pedagógica (tomada como espaço formativo) com 

os conhecimentos teóricos construídos no espaço da formação inicial. 

A partir do levantamento e da leitura dos planos de ensino das PeCCs foi possível 

observar que não há uma compreensão coletiva sobre como e onde anexar o projeto de PeCC 

junto ao Plano de Ensino no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica. Sendo assim, ao realizar 

consulta não fica claro se o projeto da PeCCS foi efetivamente desenvolvido, pois nem sempre 

este projeto é mencionado e encontrado dentro do sistema; também não há uma compreensão 

coletiva quanto a construção dos Planos de Ensino das disciplinas de PeCCs. Com base nisso, 

somente a leitura dos Planos de Ensino e, em especial da metodologia de trabalho das disciplinas, 

não permite evidenciar a previsão de desenvolvimento de projetos, tão pouco quais disciplinas 

estão articuladas com a PeCC no semestre. 

Considerando-se os problemas demonstrados percebeu-se de imediato a necessidade de 

estabelecer momento formativos junto aos docentes que permitam uma interpretação e um 

entendimento coletivo sobre como elaborar o Plano de Ensino da PeCC, considerando que ela 

apresenta a particularidade de desenvolver um projeto integrador, entre outros aspectos. 

Com base nisso foi possível encontrar poucas disciplinas de PeCC que permitem 

evidenciar efetivamente que houve algum tipo de integração curricular a partir de um projeto. 

Supõe-se também que a articulação entre os componentes curriculares pode acontecer tendo em 

vista as afinidades teóricas entre os docentes que ministram as mesmas ou em função do 

interesse e dos componentes que os alunos matriculados na PeCC estão cursando.  
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Para a análise das entrevistas, foram observadas as respostas de cada professor 

entrevistado procurando estabelecer relações e aproximações entre as mesmas. 

Das aproximações realizadas evidenciou-se que existe pouca ou quase nenhuma 

assessoria pedagógica para a elaboração e o desenvolvimento das PeCCs. Faltam aos 

professores envolvidos mais instruções sobre como elaborar e desenvolver o plano de ensino e o 

projeto integrador. Neste sentido, o desafio para cada professor responsável é pensar como ele 

pode dar corpo ao projeto, e como ele pode buscar incentivar os alunos a irem a campo, e 

entenderem como a teoria que eles estão vendo no semestre se relaciona com a prática da sala de 

aula; também não há consenso sobre um modelo de projeto a ser desenvolvido nas PeCCs. 

Outros fatores que intervém e influenciam o desenvolvimento das PeCCs, estão 

mencionados a seguir: a dificuldade em articular as disciplinas especificas aos projetos 

integradores, em compensação percebe-se que as disciplinas pedagógicas se integram 

naturalmente; a incompatibilidade de horário entre os professores envolvidos nos projetos; a 

diversidade de alunos de diferentes anos matriculados nas PeCCs, o que muitas vezes 

impossibilita e inviabiliza a realização de um trabalho mais aprofundado. 

Já no que se refere aos registros dos projetos desenvolvidos, percebeu-se que os docentes 

não têm clareza aonde os mesmos devem estar anexados ou explicitados para o acesso dos 

alunos. Não afirmam com certeza a respeito de um acompanhamento mais efetivo por parte dos 

setores de apoio da instituição, o que os leva a procurarem ajuda com outros professores e 

desenvolverem seu trabalho dentro das PeCCs conforme suas próprias compressões.  

Ainda, de maneira geral os professores compreendem a importância das disciplinas de 

PeCCs no processo de formação de professores sendo que, para eles as mesmas possibilitam 

relacionar a teoria com a prática, bem como desenvolver a interdisciplinaridade. O processo de 

aprendizagem e o sucesso das PeCCs depende não só da aproximação entre os docentes, mas 

também do envolvimento das turmas de alunos, da aceitação das propostas metodológicas e 

projetos de trabalho propostos. 

 

CONCLUSÃO 

Com base nas normativas legais sobre a Formação de Professores no Brasil, assim como 

nas normativas institucionais do IFFar sabe-se que as Práticas de Ensino enquanto Componente 

Curricular devem ser as articuladoras do processo de integração curricular. 

Porém, os resultados evidenciados com esta pesquisa mostram que se faz necessário 

aprofundar discussões com os docentes formadores de professores nas áreas atingidas com a 

pesquisa. Ou seja, é necessário que estes tenham clareza de que as PeCCs não se trata de mais 

um componente curricular, mas que necessitam de um olhar e uma atenção específica por serem 

estes espaços naturais de integração curricular, um território inexorável de articulação intencional 

nas licenciaturas do IFFar. É preciso formar uma compreensão coletiva construir uma identidade 

neste caso. 

Acredita-se ainda que se faça necessário discutir com os docentes e com o Departamento 

de Assessoria Pedagógica, com anuência da Gestão de Ensino algumas formas de padronização 

quanto ao registro nos Planos de Ensino e quanto a necessidade de articulação entre os três 

núcleos (específico, pedagógico e Básico), pois estes são constituintes  importantes na formação 

da totalidade do sujeito na  docência.  

Daí a necessidade de uma reflexão com os docentes que compõe os núcleos, para que se 

considere que os sujeitos do processo, neste caso, os licenciandos, constituam a sua formação na 

pluralidade, na transcendência dos conteúdos específicos. 
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Resumo 

 

Este trabalho apresenta uma investigação no ensino de Física, mais especificamente em 

eletrostática, em relação as linhas do campo elétrico, no qual investigamos de que maneira uma 

aluna utiliza as mediações como suporte para resolver uma situação-problema. Adotamos o 

referencial teórico da Teoria da Mediação Cognitiva (TMC). Os resultados foram obtidos após as 

análises realizadas sobre o pré-teste, pós-teste e gestos descritivos obtidos das imagens de vídeo, 

gravadas durante a entrevista do pós-teste, a partir da metodologia qualitativa de tipo estudo de 

caso. Nossa análise constituiu-se na discussão da aluna, onde apresentou indícios de diferentes 

mediações, apontando que, para ocorrer uma modificação e/ou construção de drivers e imagens 

mentais sobre linhas de campo elétrico, predominou o conjunto da mediação social, cultural e 

hipercultural, ocorrido pela interação da aluna com o professor, materiais em sala de aula e 

interação com a simulação. 

Palavras-chave: vetor campo elétrico; Teoria da Mediação Cognitiva – TMC; ensino de Física. 

 

INTRODUÇÃO 

 Justifica-se que o estudo de fenômenos físicos relacionados ao eletromagnetismo é mais 

abstrato do que os fenômenos mecânicos (LOPEZ; SILVA, 2015). No entanto, o entendimento dos 

alunos sobre os fenômenos físicos envolvidos ainda causa um desconforto, devido a alguns 

elementos complexos de visualização e a dificuldade que os alunos possuem em criar e usar 

representações da aplicação da física (GIRE, 2014). 

 Este ramo é tão abstrato que temos vários trabalhos que apontam as dificuldades que os 

alunos possuem, como os de Furió; Guisasola e Almudí (2004), Gagnon (2011), Guisasola et al. 

(2008), Martin e Solbes (2001), Rocha e Andrade Neto (2013), Santos, Santos e Fraga (2002), 

Lopez e Silva (2015).  

 Sendo que entendimento sobre os fenômenos físicos envolvidos pelos alunos ainda gera 

um desconforto, devido a alguns elementos complexos de visualização, dado que são situações 

que ocorrem em nível microscópico. Além disso, problemas conceituais também são enfrentados 

pela comunidade acadêmica na construção dos conceitos acerca da teoria eletromagnética, os 

quais podem ser transpostos como dificuldades de aprendizagem (FURIÓ; GUISASOLA e 

ALMUDÍ, 2004). Dessa forma, o objetivo deste trabalho é  investigar quais mecanismos externos 

de mediação uma aluna utiliza como suporte para resolver situações-problema de linhas de campo 

elétrico. 

 

 
38 Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
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REFERENCIAL TEÓRICO  

 A cognição humana se dá pela interação com o ambiente que fornece à estrutura cognitiva 

uma capacidade adicional de processamento por meio do mecanismo de mediação psicofísica, 

social, cultural e hipercultural. A mediação pode ser definida como um conjunto de conceitos, 

esquemas e competências mais amplos que possibilitam facilidade na representação e 

manipulação do saber com maior quantidade e variedades de mecanismos de registros (SOUZA, 

2004). Além disso, é capaz de decompor, distribuir, gerenciar e recompor tarefas cognitivas ao 

longo de diferentes mecanismos de mediação interna e externos utilizados.  

 A cognição extracerebral é uma mediação que depende das estruturas externas, as quais 

complementam o processamento de informações realizado pelo cérebro (SOUZA et al., 2012). Tal 

mediação é composta por objeto, processamento interno e mecanismos interno e externo. 

● Objeto: refere-se ao conceito abstrato, problema, situação ou relação em que o indivíduo 

● busca conhecimento, aprendizagem; 

● Processamento Interno: mecanismo fisiológico que envolve a execução individual do 

● cérebro em operações lógicas; 

● Mecanismos Internos: também fisiológicos, geram algoritmos que permitem a conexão, 

● a interação entre o processamento interno do cérebro e o processamento extracerebral, 

que envolve gerenciamento de drivers, algoritmos, protocolos, códigos e dados; 

● Mecanismos Externos: pertencem ao ambiente, podendo ser de diversos tipos e de 

capacidade variável, indo desde objetos físicos simples (dedos, pedra) até práticas sociais 

complexas, artefatos culturais e redes de computadores. 

 Existem quatro formas de mediação, de acordo com a TMC: a) a Mediação Psicofísica, 

relacionada às características fisiológicas do sujeito com a composição do objeto, bem como à 

posição espacial de ambos e à natureza do ambiente; b) a Mediação Social, quando ocorre a 

interação com diversos sujeitos em um mesmo ambiente; c) a Mediação Cultural, implicando a 

linguagem, sua organização textual e a capacidade de a sociedade relatar experiências e 

acontecimentos envolvendo categorizações complexas de ideias e conceitos; e d) a Mediação 

Hipercultural, que se utiliza do acesso à tecnologia, ao computador, às simulações, ou seja, há uso 

de ferramentas tecnológicas (SOUZA, 2004).  

 

METODOLOGIA  

 Esta pesquisa é de natureza qualitativa (ERICKSON, 1998), devido a produção de dados 

por intermédio de entrevistas transcritas, palavras, figuras e formas de documentos. O experimento 

ocorreu no primeiro semestre de 2017, envolvendo 57 alunos no total: 27 alunos do curso de 

Engenharia Mecânica e 30 alunos do curso de Engenharia Civil, realizado com duas turmas do 

componente de Física Geral III, dos quais analisamos 5 alunos, neste trabalho abordaremos a 

análise dos dados produzidos pela aluna 8. Para a obtenção de dados, utilizamos: 

● Pré-teste: realizado individualmente com quatro situações-problemas abertas, envolvendo 

conceitos de campo elétrico antes da simulação computacional; 

● Guia de Simulação computacional: executado em duplas, constituído por um Guia de 

atividade, norteando os alunos na utilização do GeoGebra sobre “Campo elétrico de cargas 

puntiformes”; 

● Pós-teste: realizado individualmente após a simulação computacional, com as mesmas 

quatro situações-problemas do pré-teste; 

● Entrevista: realizada individualmente após a simulação computacional com a técnica 

Report Aloud. 
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 A análise das linhas de campo elétrico está associado à orientação das linhas de campo 

elétrico, em que se afastam quando as cargas são positivas e se aproximam das cargas negativas. 

Quando as cargas são pontuais iguais, elas se repelem, e diferentes cargas pontuais se atraem 

(HALLIDAY, RESNICK e WALKER, 2010). Partindo desse conceito, as linhas são uma boa 

maneira de visualizar os campos elétricos.  

 A aluna 8 apresentou indícios de alteração de imagens após a simulação, no qual 

reproduziu as linhas de campo de forma circular (Figura 1I), passando depois a representar em 

todos os sentidos, de forma linear (Figura 1II). Possivelmente, a imagem que essa aluna 

representou no pré-teste é similar a imagem trabalhada no quadro e na apostila em sala de aula - 

mediação social e cultural.  

 

Figura 3: (I) Aluna 8: Primeira situação-problema do pré-teste;  (II) Aluna 8: Primeira situação-

problema do pós-teste. 

 

 Acreditamos que os drivers modificados por essa aluna é oriunda da interação com a 

simulação – Mediação hipercultural, semelhante à figura 2. Vale ressaltar que a simulação 

computacional não mostra as linhas de campo elétrico, apenas o vetor campo elétrico. De acordo 

com Souza (2004) isso ocorre por intermédio de uma evolução na forma da mediação cognitiva, 

uma vez que, primeiramente aluna demonstraram ter drivers de origem social e cultural, no qual 

este evoluiu para um driver que possui uma forma mais complexa de mediação que é a 

hipercultural.  

[Imagem corrompida] 

Figura 2: Simulação computacional no GeoGebra.  

 

 A aluna 8 na entrevista, explica que no pré-teste através de gestos, referindo-se a imagem 

mental do movimento das linhas de campo saindo das cargas quando positivas (Figura 3). Essa 

estudante, após a simulação computacional no GeoGebra, representou as linhas de campo saindo 

da carga, porém, não tão arredondadas.  

 

Figura 3: Aluna 8: Gesto #CEP: Carga Elétrica Positiva.  
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#CEP: Carga Elétrica Positiva: demonstra com as mãos, indicando pelo movimento dos dedos que 

as linhas de campo são direcionadas para fora e que se repelem  

 Após os indícios levantados referente às imagens mentais e drivers em relação ao conceito 

da linha de campo elétrico, observamos um entrelaçamento deste conceito com os mecanismos 

externos de mediação social e cultural, pois nela apontamos que a mediação social e cultural, 

ocorreu pela interação da aluna com o professor e materiais em sala de aula e a mediação 

hipercultural oriunda da interação com a simulação. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Dentro desta perspectiva, este trabalho avança a discussão sobre o Ensino de Física por 

meio de dispositivos hiperculturais e se torna um contraponto, com o intuito de ampliar a discussão 

referente aos conceitos de Eletrostática, em que a presença do professor em sala de aula é 

importante, e a utilização de recursos computacionais auxilia na visualização de elementos 

complexos e na movimentação, permitindo que o aluno analise, conjecture e estabeleça hipóteses.  
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Resumo 

 

Apresentamos, no presente trabalho, uma proposta didática para se levar o debate sobre a 

natureza da luz para o Ensino Médio. Pretendemos implementar nossa proposta em uma escola 

pública estadual, na cidade de Porto Alegre. Ao longo do resumo apresentamos debates que 

marcaram disputas históricas a cerca da natureza luminosa e como pretendemos fazer a 

transposição do tópico para a educação básica.  

Palavras-chave: História da luz; Escola Pública; Ensino de Física. 

 

UMA BREVE HISTÓRIA DA LUZ  

Trataremos, brevemente, a história do “ente luz” a partir das controvérsias que marcaram a 

Física e a Filosofia. “Entre os filósofos da antiguidade destacava-se a crença de que a luz tinha 

uma característica corpuscular” (ROCHA, 2015, p. 212). Nomes como Demócrito, Pitágoras e 

Platão trouxeram contribuições para o desenvolvimento de uma concepção na qual feixes 

luminosos (constituídos por corpúsculos) eram emitidos pelos objetos e por nossos olhos. O 

encontro desses feixes resultava na visão. Por outro lado, Aristóteles associava a natureza da luz 

ao comportamento vibratório do som, defendendo, dessa forma, que a luz propagava-se através de 

pertubações nos meios. Até o século XVII, “O progresso científico e tecnológico no ramo da Ótica 

envolvia, essencialmente, os fenômenos de reflexão e refração, descritos muito bem a partir do 

conceito de raio luminoso e dentro da concepção da luz como um feixe de partículas” (ROCHA, 

2015, p. 213). 

Neste século, no entanto, emerge o debate entre o holandês Christiaan Huygens (1629 – 

1695) e o britânico Isaac Newton (1643 – 1727). Nesse debate, cada um dos dois cientistas 

representava uma “tendência”. As perspectivas referenciais adotadas pelos cientistas eram, 

respectivamente, ondulatória e corpuscular. Na visão de Huygens tratava-se de um ente 

vibracional que propagava-se pelo éter39, enquanto Newton definia a situação com a luz sendo 

uma partícula detentora de massa. Para Newton, a fonte luminosa é quem originava as partículas 

que compunham a luz. Embora o tratamento corpuscular fosse visto como mais adequado até 

então, o modelo Newtoniano enfrentava um problema. Se a luz fosse constituída de partículas 

massivas, na região de cruzamento entre os feixes elas deveriam se chocar, ocasionando 

mudanças em seu trajeto e até mesmo em suas propriedades físicas, a exemplo do encontro de 

dois jatos de água. Nesse caso o modelo de Huygens apresentava melhor resultado. Já, na 

tentativa de explicar a chegada da luz emitida pelo sol na superfície terrestre, não havia indícios 

que sustentassem a ideia de que uma substância etérea serviria de suporte para propagação da 

luz no espaço. Nesse caso, o modelo Newtoniano levava vantagem, visto que, o tratamento 

corpuscular dispensava a necessidade desse meio.   

 
39 Cabe destacar as ressalvas apontadas por SILVA (2007) no que diz respeito a diferença como Huygens se referia a sua 

teoria vibracional e como as releituras de seu trabalho podem ressignificar a visão do autor, dando margens a 
interpretações errôneas de seu trabalho, em processo que Silva irá chamar de whiggismo (SILVA, 2007). Silva (2010) 
destaca que para diversos historiadores da ciência ainda não deva referir a tal ente como onda, visto que, não apresentava 
características ondulatórias como comprimento de onda e frequência. Contudo, trataremos a perspectiva referencial 
vibracional como ondulatória. 
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Ambas as formas de tratar a luz tiveram adeptos. Contudo, aspectos sociais, muitos 

atribuídos a notoriedade adquirida à Newton, levaram a comunidade científica a um estado 

paradigmático do tratamento da luz enquanto partícula por quase um século. Com o 

desenvolvimento científico, novos fenômenos ópticos foram descobertos (difração, 1665; 

interferência, 1665; polarização, 1678). Com o aprofundamento dos estudos com respeito aos 

“novos fenômenos”, a concepção corpuscular tornou a ser questionada. Eis que um novo debate 

sobre a natureza da luz ganha destaque dessa vez protagonizado pelo engenheiro francês 

Augustin-Jean Fresnel (1788 – 1827) e o também francês Siméon-Denis Poisson (1781 – 1840), 

que defendiam as significações ondulatória e corpuscular, respectivamente. 

O paradigma corpuscular avançou bastante desde as sofisticações já propostas por 

Newton. O tratamento do espectro de cores, o arco-íris e até mesmo tentativas de explicar a 

polarização demonstraram-se exitosos. Há, inclusive, tentativas de explicar a inflexão40, essas não 

tão bem-sucedidas. Essa “anomalia” era praticamente o único obstáculo que restava ser explicado 

pela óptica da comunidade científica do início do século XIX. Em 1818, através de um concurso 

promovido pela Academia de Ciências da França, houve um destaque para as ideias trazidas por 

Fresnel, resgatando uma forma ondulatória de significar a luz: 

[...] a teoria das vibrações se adapta melhor que a de Newton [corpuscular] a todos os 

fenômenos [luminosos], e se ninguém dentro dela ainda deu uma explicação suficiente da 

refração, isso talvez venha do fato de não termos estudado a luz suficientemente nesse 

aspecto. A hipótese é simples e sente-se que ela deve ser fecunda em consequências. 

(FRESNEL, 1987; citado por PIETROCOLA, et al., 2016, p. 182). 

 

No entanto, não havia ainda ciência da natureza eletromagnética das ondas, que só vieram 

a ser consolidadas um pouco mais tarde com o trabalho de Maxwell (1865). Com isso, um 

obstáculo dos defensores da visão ondulatória ainda tinha que enfrentar as incertezas vinculadas 

ao éter. Mesmo sem recorrer a esse argumento como principal, Poisson afirma que, se as 

equações propostas estivessem corretas, a sombra de um disco deveria mostrar um ponto 

luminoso em seu centro. A ideia de difração defendida por Fresnel era inspirada diretamente pelo 

trabalho de Franscisco Maria Grimaldi (1618 – 1663), a quem se atribui a descoberta do fenômeno. 

Convicto da validade do modelo ondulatório, Fresnel aceitou o desafio imposto por Poisson e se 

dedicou na realização de experimentos que corroborassem seu posicionamento. O trabalho que 

havia apresentado no evento era puramente teórico, mas era capaz de descrever a difração em 

várias situações diferentes, com base em equações obtidas pelo princípio de Huygens e pelas 

equações de interferência. 

Todavia, foi Arago (1786 – 1853), colega de Fresnel, que montou um aparato experimental 

para mostrar a existência do ponto brilhante de Poisson. Esse fato fez com que Fresnel 

saísse vencedor do concurso e que o modelo ondulatório ganhasse ainda mais espaço nos 

estudos físicos da época. James Clerk Maxwell (1831 – 1879), que, no século XIX, ficou 

famoso com as leis que levam o seu nome, funde a Óptica com o eletromagnetismo, sendo 

a luz vista como uma onda eletromagnética. Essa possibilidade representou uma mudança 

radical, pois os modelos anteriores faziam referências às ondas mecânicas, que eram as 

conhecidas. (SILVA, 2010, p. 82).        

 

Ao pesquisar-se sobre as temperaturas, estudando o espectro (as cores) das radiações 

térmicas emitidas, obteve-se um conjunto de curvas experimentais. A modelagem ondulatória não 

era capaz de predizer satisfatoriamente essas curvas. Lorde Rayleigh (1842 – 1919) e James 

Jeans (1877 – 1949) conseguiram chegar a um resultado, embora pouco convincente, apesar de 

preverem corretamente a energia a ser emitida em comprimentos de onda longos (do espectro 

visível). O problema é que: 

 
40 Hoje chamada de difração (ROCHA, 2015). 
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Para eles, as vibrações de altas frequências (ou pequenos comprimentos de onda) do 

espectro visível surgiam tão favorecidas que deveriam atingir uma quantidade infinita de 

energia. Além de não corresponder aos dados experimentais conhecidos, tal resultado não 

tinha possibilidade de estar correto, pois implicava numa infinitude denominada, 

metaforicamente de ”Catástrofe ultravioleta” (RIBEIRO FILHO, 2015, p. 306). 

 

Os físicos se viam em sério dilema, visto que, diversas foram as tentativas de explicar 

satisfatoriamente esse fenômeno, sem êxito. Em 1900, Planck apresenta em uma conferência uma 

proposta de solução para o problema. O professor de termodinâmica havia conseguido modelar as 

curvas experimentais. Contudo, é importante destacar que a proposição de Planck era de cunho 

instrumental, ou seja, ele não concebia uma natureza realista para seu trabalho, e em sua 

percepção aquela não era, de fato, a ontologia da luz. Chamamos a atenção para isso pois a 

modelagem proposta por Planck previa uma perspectiva referencial corpuscular para o tratamento 

da energia. Sua hipótese apresenta para a comunidade científica os quanta de energia, os quais 

permitiam uma solução para o problema da radiação de corpo negro. 

Em 1905, Albert Einstein (1879 – 1955) acreditava na hipótese da quantização de energia 

e inspirado nela lançou a sua arrojada hipótese de que a luz se propagava na forma de quanta de 

energia, os chamados quanta de luz. Em 1926, G. N. Lewis passa a denominar esses quanta de 

luz como fótons (ROCHA, 2015). Com a proposição dos fótons é possível se explicar 

satisfatoriamente o efeito fotoelétrico, trabalho que rende a Einstein um prêmio Nobel. A ideia de 

Einstein tornou a conceber a luz como partícula, de forma realista, diferente do tratamento dado 

por Planck a energia. Isso traz consigo um questionamento que intitula uma seção do livro texto: “o 

que é a luz, afinal?”. 

 

A PROPOSTA DIDÁTICA  

Na pesquisa desenvolvida por Rosa (2019), o autor analisa interações discursivas 

emergentes durante uma atividade de exploração do interferômetro virtual de Mach-Zehnder 

(OSTERMANN; PRADO; RICCI, 2006). Dentre as conclusões o autor identifica uma certa 

resistência dos estudantes em tratarem a luz enquanto “fótons”. Rosa (2019) acredita que essa 

resistência guarda relações com a forma como os alunos estudaram o conteúdo de ondulatória, em 

aulas nas quais o professor reforçava um tratamento ondulatório para luz. A fim de explorar as 

disputas dentro da comunidade científica e a não linearidade do desenvolvimento do conhecimento 

científico, conforme apontam as concepções epistemológicas contemporâneas (MASSONI, 2010), 

desenvolvemos uma proposta para explorar a características da Ciência através dos debates que 

marcaram a comunidade científica sobre a natureza da luz. 

Nossa intenção é aplicar nossa proposta em uma escola pública estadual na cidade de 

Porto Alegre, com três turmas do terceiro ano do Ensino Médio. A escolha da escola se deve ao 

fato de um dos autores trabalhar como professor nessa escola e ser o professor das turmas em 

que será realizada a atividade. Pretende-se abordar o conteúdo através de aulas expositivas e 

dialogadas, deveram ser registradas em áudio e vídeo. Primeiro será tratada a visão dos filósofos 

gregos sobre a luz. Em um segundo momento será explorada a controvérsia entre os 

posicionamentos de Newton e Huygens. Serão realizados exercícios de fixação (presentes no livro 

didático das turmas) em duplas ou trios. No momento posterior, será explorada a controvérsia entre 

Fresnel e Poisson, assim como feitos novos exercícios propostos pelo livro didático. Será, então, 

destinada uma aula para tratar, especificamente, da natureza da Ciência. Essa aula deve iniciar 

retomando os diferentes de momento de disputa frente a natureza da luz e lançando o 

questionamento para os demais conteúdos estudados ao longo do Ensino Médio: “Será que 

apenas a luz foi alvo de discussão entre os cientistas?” . A ideia é ceder o espaço para que os 

estudantes falem suas opiniões, manifestem conjecturas sobre idéias científicas alternativas e, ao 

final das discussões, o professor deverá encerrar a aula com o seguinte questionamento: “Se há 
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tantas ideias e visões diferentes, inclusive mudanças em como os cientistas tratam entes e 

fenômenos, como podemos confiar na Ciência?” .  

Na aula seguinte o professor deverá comentar sobre a “catástrofe do ultravioleta” e 

comentar sobre a solução proposta por Planck através da quantização de energia e também 

comentar sobre o tratamento dado por Einstein para o efeito fotoelétrico. Destacará-se a diferença 

ontológica como cada um dos dois concebe a quantização. Ressaltamos que até então se tratava 

a luz de forma realista (o que ela é?, e não como ela se comporta?). A última etapa da unidade 

didática irá consistir em um júri-simulado (VIEIRA; MELO; BERNARDO, 2014). As turmas serão 

dividas em estudantes que quiserem defender uma visão ondulatória da luz e aqueles que 

quiserem defender uma visão corpuscular da luz. Os alunos que não quiserem defender nenhuma 

visão irão consistir uma “equipe de mídia”. Esses estudantes farão papéis de jornalistas, fazendo a 

cobertura do júri e produzindo matérias jornalísticas sobre o evento. O júri será composto pelo 

professor e os demais pesquisadores que assinam o presente trabalho. Caso algum aluno queira 

compor o júri, poderá solicitar ao professor que avaliará se permitirá ou não.  

Para a pesquisa, serão utilizados os registros de todas as aulas, assim como as matérias 

jornalísticas produzidas pela equipe que fará a cobertura do evento. Elementos argumentativos 

empregados pelos estudantes serão avaliados segundo o modelo de argumentação proposto por 

McNeil (2006), bem como a relação de elementos sobre a natureza da Ciência com os 

argumentos.  
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MINICURSOS OFERECIDOS – MANHÃ 

 

1. Arduino em sala de aula: teoria e prática 

Ministrante: Artur Batista Vilar (IFRJ) 

 

Neste minicurso serão discutidos exemplos e metodologias de utilização de 

sistemas de aquisição de dados nas aulas de Física e áreas afins, com destaque 

para a montagem de experimentos didáticos com a plataforma Arduino. Serão 

apresentados relatos de algumas experiências e intervenções didáticas exitosas 

envolvendo a utilização do Arduino no ambiente escolar, bem como serão 

discutidas as dificuldades e limitações da inserção de tal metodologia no processo 

de ensino e aprendizagem de Física. 

 

2. Dinâmica não linear e caos 

Ministrante: Jorge Simões de Sá Martins (UFF) 

 

Depois de exibir a riqueza de comportamentos dinâmicos oferecida por um 

sistema com dinâmica não linear, vou focalizar aqueles que dão origem a 

fenômenos que se convencionou chamar de caóticos. Apresentarei suas 

características principais, introduzindo a terminologia usada nesta área de 

pesquisa e suas conexões com comportamentos observáveis na vida real e com a 

geometria dos fractais. O mapa logístico, que possibilita a manipulação simples 

de um sistema caótico, será apresentado ao final. 

 

3. Um convite à Mecânica Quântica 

Ministrante: Frederico Firmo de Souza Cruz (UFSC) 

 

A partir de conceitos fundamentais da Mecânica Quântica e da natureza de sua 

representação de mundo discutirei algumas das formas mais influentes de 

apropriação dos conceitos quânticos em áreas tão diversas quanto direito, 

economia, psicologia, artes e misticismo. Mostrarei o papel diferenciado das 

metáforas científicas (James Clerk Maxwell), tanto nos desenvolvimentos 

científicos quanto nas apropriações da mecânica quântica em outras áreas de 

conhecimento, na cultura e no misticismo. 
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4. Avaliação da qualidade de itens de Física com o suporte da Teoria de 

Resposta ao Item (TRI) 

Ministrante: Matheus Monteiro Nascimento (IF-UFRGS) 

 

Um dos maiores desafios da prática docente é a avaliação da aprendizagem dos 

alunos. Nos dias atuais, muitos exames utilizam a Teoria da Resposta ao Item 

(TRI) para avaliação da qualidade de itens e estimação da proficiência dos 

estudantes. Neste minicurso faremos uma descrição detalhada de como utilizar a 

TRI no cotidiano das aulas de Física. Ao final deste minicurso os participantes 

estarão aptos a avaliar a qualidade de itens de Física bem como estimar a 

proficiência de estudantes em Física. 

 

 

5. Elaboração e uso de videoaulas voltadas para a aprendizagem de 

Física 

Ministrante: Fabricio Scheffer e Eloir De Carli (Campus Feliz – IFRS) 

 

O participante do curso aprenderá os fundamentos para a criação de conteúdo 

para aulas em Ead. A ideia básica é mostrar os recursos técnicos e didáticos para 

a concepção de materiais potencialmente significativos aos estudantes. Serão 

apresentadas tanto a confecção dos materiais como a aplicação e publicação 

deles na plataforma Moodle em um curso Ead. A intenção é, por tanto, mostrar 

todo o caminho para a construção de um curso em Ensino a Distância (Ead) por 

parte do docente. 

 

6. Possibilidades pedagógicas entre as Ciências Exatas e da Natureza e 

a Arte        

Ministrantes: Ana Luiza Kessler, Edson Lindner, Eliane Schafer, Fernanda da 

Silva, Simone Fogazzi e Aline Fraga (Colégio de Aplicação – UFRGS) 

 

Entende-se que as dimensões artísticas e científicas são campos de 

conhecimentos passiveis de uma convergência interdisciplinar. Neste minicurso 

pretende-se apresentar e exemplificar a aplicação de atividades pedagógicas, 

representativas de um currículo integrado, na educação básica, entre as 

disciplinas de Física, Química, Biologia, Matemática e Artes. Ainda, oportunizar 
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uma reflexão crítica sobre as possibilidades, as limitações e as motivações 

durante o desenvolvimento dessas atividades. 

 

 

MINICURSOS OFERECIDOS – TARDE 

 

1. Sobre os Ombros de Gigantes: A Dualidade Onda-Partícula nos 

Artigos Originais de Física Quântica 

Ministrante: Nathan Willing Lima (UFRGS) 

 

A Cultura da Física é marcada pelo uso de livros didáticos. Conforme aponta 

Thomas Kuhn, entretanto, esses livros apagam muitos aspectos importantes do 

desenvolvimento das teorias científicas. Neste curso, faremos uma abordagem de 

aspectos basilares da Física Quântica a partir de uma discussão sobre seus 

artigos originais. Em especial, será resgatado o debate histórico sobre a natureza 

dual da radiação eletromagnética e da matéria – o qual difere muito da narrativa 

dos livros didáticos. 

 

2. Planejando aulas pautados no ensino por investigação 

Ministrante: Prof.ª Dr.ª Lúcia Helena Sasseron (USP) 

 

Discutiremos aspectos teóricos que fundamentam o ensino por investigação e 

concepções normalmente associadas a eles. Analisaremos como os livros 

didáticos podem trazer suporte para o desenvolvimento de aulas pautadas no 

ensino por investigação, discutindo o papel de professores e alunos nessas 

atividades. Serão abordadas formas de modificar atividades para torná-las mais 

investigativas, considerando características da atividade e das interações 

previstas para ocorrer em sua implementação. 

 

3. O mundo das partículas elementares  

Ministrante: Gustavo Gil da Silveira (UFRGS, CERN) 

 

O mundo quântico atrai o interesse tanto de cientistas quanto do público geral 

devido a sua dinâmica peculiar que desafia nossa imaginação. Nesse tema, o 
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mundo das partículas elementares é a manifestação física das propriedades da 

natureza no mundo microscópico. Neste minicurso vamos desvendar as 

propriedades físicas das partículas, suas interações e como as medimos em 

experimentos de grande escala. Por fim, experimentos simples serão 

apresentados como demonstração destas propriedades. 

 

4. Temas polêmicos nas postagens do Pergunte ao CREF  

Ministrante: Fernando Lang da Silveira (UFRGS) 

 

No Pergunte ao CREF existem muitas postagens respondendo sobre temas 

polêmicos, envolvendo efeitos inusitados, pseudociência, teorias conspiratórias, 

negacionismo, tecnologias impossíveis e notórias empulhações. Algumas dessas 

postagens serão discutidas. 

 

5. Metacognição nos processos educativos  

Ministrante: Cleci Teresinha Werner da Rosa (UPF) e José Otero (Universidad de 

Alcalá, Espanha 

 

O minicurso proposto toma como aspecto central discutir aspectos relacionados à 

metacognição frente ao contingente educacional, ressaltando os referenciais que 

tem fomentado o debate entorno de sua vinculação com os processos de 

aprendizagem e com sua utilização em sala de aula. Além disso, o minicurso se 

propõe a discutir a aproximação da metacognição com a neurociência, 

particularmente com a neuroeducaçao. 
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