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RESUMO 
 

 

 

 

Este trabalho foi construído com o objetivo de buscar uma forma alternativa de motivar 

o ensino de Ciências para alunos de ensino médio, sobretudo de escolas públicas.  Ele 

compreende quatro vídeos, gravados em laboratórios de pesquisa do Instituto de Física 

da Universidade Federal Fluminense. Os vídeos reproduzem visitas virtuais aos 

Laboratórios de Radioecologia, Radiocarbono e Astrofísica, além da Casa da 

Descoberta, um espaço com experimentos didáticos. Considerando o processo ensino-

aprendizagem, temos como objetivo analisar os fatores que levam à desmotivação no 

ensino de Ciências e assim complementar as aulas objetivas, promovendo a discussão 

de cada um dos temas abordados. Os vídeos visam aguçar a curiosidade dos alunos 

sobre a pesquisa desenvolvida na universidade, apresentar os pesquisadores como 

pessoas comuns que enfrentam dificuldades no seu dia a dia e mostrar que as portas da 

universidade estão abertas para todos. Com foco neste trabalho, foram analisadas 

propostas alternativas para estimular a motivação dos alunos, como: a importância do 

planejamento das aulas; um foco de acompanhamento personalizado para o ensino de 

Ciências de cada aluno, pois a curiosidade é algo muito individual; a importância de 

existir um projeto coletivo comunidade-escola-professor.  

 

Palavras Chave: motivação, divulgação científica, ensino de ciências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This work was built with the objective of finding alternative ways to motivate Science 

teaching for high school students, mainly in public schools. It gathers four videos, taped 

in research laboratories of the Physics Institute of the Universidade Federal Fluminense. 

The videos reproduce virtual visits to the Radioecology, the Radiocarbon and the 

Astrophysics laboratories and to “Casa da Descoberta”, a space for didactic 

experiments. Considering the teaching-learning process, we aim to analyze the factors 

that lead to demotivation in Science teaching and to complement the objective lessons, 

promoting the discussion on the approached themes.  The videos aim to increase the 

students curiosity about what is being developed in the university, present the 

researchers as regular people who face day-to-day difficulties and show that the 

university doors are opened to everyone. Focusing on this work, alternative proposals 

were analyzed to stimulate student´s motivation, such as: the importance of class 

planning; reaching for personalized accompanying of each student science teaching, as 

curiosity is something individual; the importance of a well stablished collective 

community-school-teacher project.  

 

 

 

Key words: motivation, science publicizing, science teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O presente trabalho tem como meta demonstrar a importância da motivação no 

ensino de Ciências para alunos do Ensino Médio das Escolas Públicas, em especial com 

o planejamento estratégico do uso de vídeos nas aulas. Neste trabalho, apresentamos a 

possibilidade de levar os alunos aos laboratórios de pesquisa de Física da Universidade 

Federal Fluminense, por meio de visitas virtuais. 

As visitas serão disponibilizadas em vídeos que vão apresentar os laboratórios, 

os equipamentos utilizados, a pesquisa desenvolvida e seus integrantes, professores e 

alunos, mostrando a realidade de um laboratório.  

Dentro do contexto da educação e do ensino no Brasil, diversos fatores 

contribuem para desmotivar os estudantes para o aprendizado das ciências, um deles 

está na grande distância entre a escola e a universidade, no que tange à pesquisa 

científica e à informação que chega às escolas.  

Um dos fatores que faz do conhecimento abordado nas escolas monótono e sem 

relação com uma perspectiva de carreira profissional é o desconhecimento dos alunos e, 

muitas vezes, também dos professores do ensino médio sobre como funciona os 

laboratórios de Ciências das grandes instituições especializadas. 

Abrir as portas das universidades é fundamental para dar aos alunos da escola 

básica essa perspectiva e, com isso, gerar um interesse maior pelo aprendizado. 

Em termos de educação nas escolas, o público alvo são os estudantes de ensino 

médio de escolas públicas, que tomariam conhecimento dos vídeos pela orientação de 

seus professores de Física. Com esse produto, pretendemos auxiliar na motivação dos 

alunos para contribuir para uma menor evasão escolar, sendo trabalhado em paralelo ao 

ensino de ciências nas escolas. 

Nosso objetivo vai além da divulgação científica, buscando não apenas mostrar 

o tipo de pesquisa realizada na universidade, mas também apresentar os pesquisadores 

como pessoas “normais”, brasileiros, que enfrentam no dia a dia de seus laboratórios as 

dificuldades financeiras, de infraestrutura e burocracia, assim como todos, e que 
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conseguem vencer os obstáculos e produzir conhecimento, se equiparando a 

pesquisadores dos países de primeiro mundo. Desta forma, a pretensão é atingir os 

alunos pela empatia no seu aspecto cognitivo.  

Este trabalho tem como objetivo mais geral a popularização da ciência, 

buscando tornar público e acessível para a comunidade como um todo aquilo que é 

desenvolvido nas universidades federais e centros de pesquisa, mostrando o que pode 

ser desenvolvido, muitas vezes com pouco recurso financeiro. Mostrando histórias de 

sucesso e superação dos cientistas, buscamos dar aos alunos motivação, principalmente 

àqueles das escolas públicas, que passam por dificuldades de variadas formas. 

 Além do trabalho específico voltado para as escolas de ensino médio, buscamos 

atingir o público em geral, com acesso livre pela internet. Desta forma, o trabalho visa 

ultrapassar a região do estado do Rio de Janeiro, com um grande potencial de atingir o 

Brasil como um todo, não apenas dando ciência do que é realizado na Universidade 

Federal Fluminense (UFF), mas despertando o interesse e a curiosidade da população 

sobre o que é feito em cada estado, cada universidade ou instituto de pesquisa.  

O material é apresentado em 5 capítulos, nos quais fundamentamos o tipo de 

motivação proposto. No capítulo 2, pretendemos mostrar o contexto da educação no 

Brasil, discutindo a atual realidade da evasão escolar e fazendo um estudo comparativo 

sobre o ensino no Brasil e no mundo. 

 No capítulo 3, trataremos a questão da motivação do aluno, os benefícios 

encontrados nas teorias de motivação e como conseguir na prática estimular o aluno. No 

capítulo 4, apresentaremos a proposta do uso dos vídeos como ferramenta estratégica de 

motivação nas aulas, visando contribuir para o ensino de Ciências. 

 A proposta de ensino detalhada, principal resultado dessa dissertação, se 

encontra nos apêndices. 
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2 AVALIAÇÃO EXTERNA E INTERNA DA EDUCAÇÃO 

NO BRASIL 
 

 

 

Em 1953, o renomado Prof. Anísio Teixeira já se pronunciava entristecido sobre 

a realidade da educação no Brasil, em uma severa e profunda reflexão: “Não é difícil 

encontrar-se um relativo consenso de opinião a respeito da gravidade da situação 

educacional brasileira...”(TEIXEIRA, ano 1999, p.43), em uma palestra no curso de 

Administração da Fundação Getúlio Vargas. 

O problema da Educação no Brasil passa pelas três esferas da sociedade: a 

cultural, social e financeira. 

No aspecto cultural, nossos jovens se espelham, por exemplo, em celebridades 

que enriqueceram sem necessariamente estudar, como no caso dos jogadores de futebol. 

Na área social, é grande a influência dos pais que não tiveram acesso aos estudos, que 

mesmo incentivando seus filhos a estudar, não têm conhecimento para auxiliar e tirar 

suas dúvidas. Já na área financeira, é importante destacar que quanto mais baixa a classe 

social, menor é o grau de instrução, ou seja, quanto mais pobre, menos chances uma 

pessoa possui de conseguir estudar, e muitos dos que conseguem não passam do Ensino 

Médio. 

 

2.1 Estudo Comparativo da Educação 
 

O registro da evolução da Educação no Brasil nasceu em 1961, com a LDB – 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 4.024, que criou o primeiro Plano 

Nacional de Educação - PNE, iniciativa do então Ministério da Educação – MEC.  

Infelizmente, com o Golpe Militar, muito do que poderia já ter evoluído ficou 

estagnado até 1988, com a nossa atual Constituição, que criou um novo PNE e, a atual 

LDB – Lei 9.394/96, com o sistema de ensino: (art. 21 da LDB) Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

O Brasil, analisado pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 

(Pisa, na sigla em inglês), não está em uma colocação confortável quando se relaciona 

com a educação em todo o mundo. Na última avaliação do Pisa, em 2012, o Brasil ficou 

em 58º lugar entre 65 países participantes. 
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O Pisa é uma iniciativa internacional de avaliação comparada, aplicada a 

estudantes na faixa dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade 

básica obrigatória na maioria dos países. 

O programa é desenvolvido e coordenado pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em cada país participante, há uma coordenação 

nacional. No Brasil, o Pisa é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

O objetivo do Pisa é produzir indicadores que contribuam para a discussão da 

qualidade da educação nos países participantes, de modo a subsidiar políticas de 

melhoria do ensino básico. A avaliação procura verificar até que ponto as escolas de 

cada país participante estão preparando seus jovens para exercer o papel de cidadãos na 

sociedade contemporânea. 

Essas avaliações acontecem a cada três anos e abrangem três áreas do 

conhecimento – leitura, matemática e ciências – havendo, a cada edição do programa, 

maior ênfase em cada uma dessas áreas. Em 2000, o foco foi em leitura; em 2003, 

matemática; e em 2006, ciências. O Pisa 2009 iniciou um novo ciclo do programa, com 

o foco novamente recaindo sobre o domínio de leitura; em 2012, é novamente 

matemática; e em 2015, ciências. Na tabela 1 foi montado um quadro comparativo dos 

resultados obtidos de cada país nas disciplinas de Matemática, Leitura e, Ciências.
1
 

Tabela 1 – Resultados do PISA de 2012 

 MATEMÁTICA LEITURA CIÊNCIA 

1º) China-Xangai 613 570 580 

2º) Cingapura 573 542 551 

3º) Hong Kong-China 561 545 555 

4º) Taiwan 560 523 523 

5º) Coreia do Sul 554 536 538 

6º) Macau-China 538 509 521 

7º) Japão 536 538 547 

8º) Liechtenstein 535 516 525 

9º) Suíça 531 509 515 

10º) Holanda 523 511 522 

11º) Estônia 521 516 541 

                                                 
1
MELLO, Daniel. Apesar de Avanços, o Brasil ocupa 58º posição em ranking educacional. Disponível 

em:  http://www.ebc.com.br/educacao/2013/12/apesar-de-avancos-na-educacao-brasil-ocupa-baixa-

posicao-no-pisa. Acesso em: 21 setembro 2014. 

 

http://www.ebc.com.br/educacao/2013/12/apesar-de-avancos-na-educacao-brasil-ocupa-baixa-posicao-no-pisa
http://www.ebc.com.br/educacao/2013/12/apesar-de-avancos-na-educacao-brasil-ocupa-baixa-posicao-no-pisa
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12º) Finlândia 519 524 545 

13º) Canadá 518 523 525 

14º) Polônia 518 518 526 

15º) Bélgica 515 509 505 

16º) Alemanha 514 508 524 

17º) Vietnã 511 508 528 

18º) Áustria 506 490 506 

19º) Austrália 504 512 521 

20º) Irlanda 501 523 522 

21º) Eslovênia 501 481 514 

22º) Dinamarca 500 496 498 

23º) Nova Zelândia 500 512 516 

24º) República Checa 499 493 508 

25º) França 495 505 499 

26º) Reino Unido 494 499 514 

27º) Islândia 493 483 478 

28º) Letônia 491 489 502 

29º) Luxemburgo 490 488 491 

30º) Noruega 489 504 495 

31º) Portugal 487 488 489 

32º) Itália 485 490 494 

33º) Espanha 484 488 496 

34º) Rússia 482 475 486 

35º) Eslováquia 482 463 471 

36º) Estados Unidos 481 498 497 

37º) Lituânia 479 477 496 

38º) Suécia 478 483 485 

39º) Hungria 477 488 494 

40º) Croácia 471 485 491 

41º) Israel 466 486 470 

42º) Grécia 453 477 467 

43º) Sérvia 449 446 445 

44º) Turquia 448 475 463 

45º) Romênia 445 438 439 

46º) Chipre 440 449 438 

47º) Bulgária 439 436 446 

48º) Emirados Árabes 434 442 448 

49º) Kazaquistão 432 393 425 

50º) Tailândia 427 441 444 

51º) Chile 423 441 445 

52º) Malásia 421 398 420 

53º) México 413 424 415 

54º) Montenegro 410 422 410 

55º) Uruguai 409 411 416 

56º) Costa Rica 407 441 429 

57º) Albânia 394 394 397 

58º) BRASIL 391 410 405 

59º) Argentina 388 396 406 
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60º) Tunísia 388 404 398 

61º) Jordânia 386 399 409 

62º) Colômbia 376 403 399 

62º) Qatar 376 388 384 

63º) Indonésia 375 396 382 

64º) Peru 368 384 373 

Fonte: OCDE - Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

 

Comparando este último exame com os anteriores, houve uma melhora como 

observado na tabela 2: 

 

 

Tabela 2 – Quadro comparativo dos resultados do PISA 

 

Fonte: OCDE - Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

  e Inep/MEC - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

 

 

O Brasil tem uma população estimada em 193.946.886 habitantes, de acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nos dados do censo do ano de 2012. 

A questão da educação não se refere somente ao que é dado de conhecimento 

pelas escolas, é necessário um reconhecimento por parte da família e da sociedade de 
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que a educação é um somatório de todos os ambientes em que vive o aluno, conforme 

afirma Raasch
2
(1999): 

 

Muito além de se discutir conteúdo programático e outros importantes 

elementos pedagógicos, temos que refletir melhor sobre a educação. Não 

somente a educação (conhecimento) adquirida na escola, mas aquela que 

deve também vir de casa, ou seja, com a imprescindível participação da 

família. Atualmente a família (sociedade) está deixando de lado a sua 

responsabilidade em educar seus filhos para respeitar o ser humano. (p. 03) 

 

 

 

Com todos esses fatores envolvidos em nossa educação, é importante ressaltar 

estratégias no ensino que estimulem os jovens. Uma delas é investir no ensino 

alternativo e interessante que faça o jovem se interessar cada vez mais pela área da 

Ciência. 

 

 

2.2 – Evasão Escolar 
 

O censo escolar de 2012 estimava que a população em idade escolar era de 

50.545.050 de jovens matriculados no início do ano. Contudo, uma grande preocupação 

sempre foi com os números de aprovação, abandono e reprovação desses jovens na tabela 3: 

 

 

 

Tabela 3 – Comparativo de Taxas de Aprovação, Reprovação e Abandono 

 Ensino Fundamental – 

anos iniciais 

Ensino Fundamental – 

anos finais 

Ensino médio 

Taxa de aprovação 91,7% 84,1% 78,7% 

Taxa de abandono 1,4% 4,1% 9,1% 

Taxa de reprovação 6,9% 11,8% 12,2% 

Fonte - www.todospelaeducacao.org.br 

 

                                                 
2
 RAASCH, Leida. A motivação do aluno para a aprendizagem ( 1999). Disponível em 

http://tupi.fisica.ufmg.br/michel/docs/Artigos_e_textos/Motivacao/motivacao%20do%20aluno.pdf. 

Acesso em: 27 setembro 2014. 

http://tupi.fisica.ufmg.br/michel/docs/Artigos_e_textos/Motivacao/motivacao%20do%20aluno.pdf
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Na tabela 4 analisamos a taxa de abandono escolar por regiões do Brasil:  

Taxa de abandono escolar – IBGE 

Tabela 4 – Taxa de Abandono Escolar 

Região 2007 2008 2009 2010 

Norte 16,4 17,5 16,4 14,7 

Nordeste 19,3 18,1 16,4 14,2 

Sudeste 8,9 8,9 7,4 7,1 

Sul 10,2 10,6 9,2 8,3 

Centro-Oeste 14,6 14 12 10,7 

Fonte - www.todospelaeducacao.org.br 

No Rio de Janeiro, temos 63,1% dos alunos de 16 anos que conseguem terminar 

o Ensino Fundamental e, 50,3% de alunos que terminam o Ensino Médio com 19 anos. 

Um em cada quatro alunos que inicia o Ensino Fundamental no Brasil abandona 

a escola antes de completar a última série, segundo o que indica o Relatório de 

Desenvolvimento 2012, divulgado dia 14 de março de 2013, pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento. 

O Brasil, com 24,3%, tem a terceira maior taxa de abandono escolar entre os 100 

países com o maior IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), só atrás da Bósnia 

Herzegovina (26,8%) e das ilhas de São Cristovam e Névis, no Caribe (26,5%). Na 

América Latina, só Guatemala (35,2%) e Nicarágua (51,6%) têm taxas de evasão 

superiores. Comparando todos esses dados retirados do Censo escolar de 2012 e do 

Relatório de Desenvolvimento 2012 do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, percebe-se que há uma grande percentagem que abandona a escola, e 

aí surgem outros questionamentos: quais os principais motivos da evasão escolar? 

Segundo o trabalho de Neri (2009)
3
, a falta de interesse pela escola é o principal 

motivo que leva o jovem brasileiro a evadir. A pesquisa revela que 40% dos jovens de 

15 a 17 anos que evadem deixam de estudar simplesmente porque acreditam que a 

escola não é interessante. A necessidade de trabalhar é apontada como o segundo 

motivo pelo qual os jovens evadem, com 27% das respostas, e a dificuldade de acesso à 

escola aparece com 10,9%.  

                                                 
3
 NERI, Marcelo. Motivos da Evasão Escolar. Brasília: Fundação Getulio Vargas, 2009. 
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A figura 1 apresenta outros dados sobre a evasão:  

 
Figura 1 – A evasão escolar em números 

Fonte: Blog Evasão Escolar 
4
 

 

Neri (2009) acredita que o desinteresse do jovem pela escola reflete a falta de 

demanda por educação:  

O que a pesquisa está mostrando é que não basta garantir o acesso 

ou criar programas de transferência de renda para assegurar que esse jovem 

permaneça na escola. É preciso torná-la mais atrativa, interessante e 

cativante. O problema da evasão é grave e atinge quase 20% da população 

entre 15 e 17 anos. 

 

É necessário um trabalho de conscientização da comunidade escolar, para buscar 

estratégias de motivação a fim de combater a evasão escolar. Uma avaliação adequada 

da ausência de motivação deve levar em consideração que a aprendizagem resulta da 

conjunção de uma série de fatores, que envolvem o aluno e o seu ambiente escolar, 

familiar e social.  

Na tabela 5 estão listados os motivos da evasão escolar, em % de alunos, 

comparando dois anos, 2004 e 2006, e percebe-se que a falta de interesse do aluno se 

mantém como principal motivo. 

 

 

 

                                                 
4
Disponível em: http://evasaoescolarcfv.blogspot.com.br/2010/11/evasao-escolar-em-numeros.html 

Acesso em 28 setembro 2014. 

http://evasaoescolarcfv.blogspot.com.br/2010/11/evasao-escolar-em-numeros.html
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Tabela 5 – Rol de motivos para a Evasão Escolar 

 
Fonte: CPS/FGV – Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas 

 

 

O ser humano aprende à medida que vivencia experiências e desenvolve, 

melhora o pensamento. O pensamento é a maneira da inteligência se expressar, 

portanto, é no pensamento que mora a aprendizagem. A cada mudança do pensamento, 

o aluno produz o seu próprio conhecimento. Segundo Ratier
5
( 2014): 

O desafio de ser professor exige educar todos, sem exceção. O Brasil, por 

enquanto, está perdendo essa batalha. É verdade que os índices de acesso à 

educação avançaram nas últimas três décadas (97,6% das crianças e dos 

adolescentes entre 7 e 14 anos estão na escola). Mas os indicadores de 

permanência - a taxa de abandono, que mostra os que não concluíram o ano 

letivo, e a de evasão, que aponta os que não se matricularam no ano seguinte 

- não caminharam no mesmo ritmo. Hoje, de cada 100 estudantes que 

ingressam no Ensino Fundamental, apenas 36 concluem o Ensino Médio. 

 

De acordo com a Unicef - Fundo das Nações Unidas para a Infância, em parceria 

com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, os motivos no Brasil que 

fundamentam a evasão escolar começam desde o trabalho infantil, o fracasso escolar, 

passa pelas desigualdades sociais e a baixa renda das famílias. 

Conforme estudo realizado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(Pnad/2009) cerca de 3,7 milhões de alunos em idade escolar estão fora da escola no 

Brasil.  

 

 

 

                                                 
5
 RATIER, Rodrigo. Evasão Escolar – Como manter todos na Escola. Disponível em: 

http://educarparacrescer.abril.com.br/gestao-escolar/evasao-escolar-561347.shtml Acesso em: 28  

setembro 2014. 

http://educarparacrescer.abril.com.br/gestao-escolar/evasao-escolar-561347.shtml
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Na figura 2 mostra uma comparação dos motivos da evasão escolar em todo o 

Brasil: 

 

Figura 2 – Motivos da Evasão – Fonte : CPS/FGV– Centro de Políticas Sociais da Fundação 

Getúlio Vargas 

 

São diversos os fatores que contribuem para a evasão escolar, como a repetência 

escolar, resultado da falta de uma didática estimulante e de condições precárias da 

estrutura física da escola, sem contar com a realidade de inúmeras instituições 

abandonadas pelos representantes públicos, como governantes federais, estaduais e 

municipais. Na realidade do interior do Brasil, há ainda uma grande dificuldade de 

acesso à própria instituição de ensino, pois em regiões agropecuárias é muito comum o 

aluno abandonar a escola, pois tem que andar por quilômetros até ela. 

O abandono dos governantes é perceptível pela falta de transporte público e de 

estrutura básica, como cadeiras e mesas dentro da sala de aula. No dizer de Ribas
6
 

É fato conhecido que a escola vive uma crise de qualidade há muito tempo. 

No ensino fundamental, houve ampliação na cobertura, a ponto de que, em 

muitas regiões do país, a universalização do acesso está quase alcançada. Já 

no ensino médio isso não acontece. Os índices de evasão ainda são muito 

grandes. A evasão no Ensino Fundamental diminuiu bastante nos últimos 

anos, embora a qualidade continue muito crítica nesse nível de ensino. Já no 

Ensino Médio a qualidade em geral é igualmente muito baixa, mas aí esse 

fator tem sido um dos determinantes da evasão. Para entender esse fenômeno, 

                                                 
6 RIBAS, Fabio. Educação: as causas da evasão escolar. Disponível em: 

http://prattein.com.br/home/index.php?option=com_content&view=article&id=277:educacao-as-causas-

da-evasao-escolar&catid=79:acesso-a-educacao-e-evasao-escolar&Itemid=168 Acesso em: 4 outubro 

2014. 
 

http://prattein.com.br/home/index.php?option=com_content&view=article&id=277:educacao-as-causas-da-evasao-escolar&catid=79:acesso-a-educacao-e-evasao-escolar&Itemid=168
http://prattein.com.br/home/index.php?option=com_content&view=article&id=277:educacao-as-causas-da-evasao-escolar&catid=79:acesso-a-educacao-e-evasao-escolar&Itemid=168
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é preciso considerar a mudança estrutural acontecida na educação brasileira 

nos últimos 50 anos. Uma ampla parcela da população que, no passado, não 

frequentava a escola pública passou a frequentá-la sem que o sistema 

educacional tenha se reorganizado para receber essa clientela de perfil 

diferente – majoritariamente formada por crianças de baixa renda, 

pertencentes a famílias de baixa escolaridade, com maior dificuldade de 

acompanhar a vida escolar dos filhos e, em muitos casos, com condições 

precárias de subsistência.  

Esse é apenas um dos muitos fatores que influenciam a evasão escolar. Há 

outros ainda, como a violência e o trabalho escravo infantil. A sociedade deve cobrar 

das autoridades a responsabilidade que cabe a cada um, por exemplo, cabe aos 

governantes propiciar condições do aluno estar dentro da sala de aula, cabe aos 

familiares o incentivo ao aluno para estudar. É importante ressaltar que, quando ocorre a 

Evasão Escolar, a escola tem o dever de informar ao Conselho Tutelar, conforme consta 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN9394/96) e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). 

 Na figura 3 mostramos que a frequência irregular nas escolas, no caso a evasão 

escolar foi a principal causa de denúncia do Conselho Tutelar no ano de 2012. Dado 

obtido pelo jornal de uma cidade do interior de São Paulo, Piracicaba, onde apenas no 

primeiro semestre, 367 denúncias feitas pelas escolas municipais e estaduais foram pela 

falta de frequência doa alunos. 

 

 
Figura 3 – Atendimentos no Conselho Tutelar 

7
 - Fonte: Jornal de Piracicaba, 2012 

 

                                                 
7
Disponível:http://www.jornaldepiracicaba.com.br/capa/default.asp?p=viewnot&cat=viewnot&idnot=208

194 Acesso em: 4 outubro 2014. 

http://www.jornaldepiracicaba.com.br/capa/default.asp?p=viewnot&cat=viewnot&idnot=208194
http://www.jornaldepiracicaba.com.br/capa/default.asp?p=viewnot&cat=viewnot&idnot=208194
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A legislação já previu essa ação para coibir e controlar, porém, quando ocorre 

falha no sistema, a evasão é fundamentada em nossa sociedade. Segundo Ribas
8
: 

 

 

É sabido que a evasão escolar está associada a outros tipos de violências que 

incidem sobre as crianças, entre os quais o trabalho infanto-juvenil é apenas 

uma. A evasão escolar frequentemente esconde outras violações, como a 

violência ou negligência doméstica, o envolvimento com drogas, a violência 

sexual, o aliciamento em atividades criminosas. Isso evidentemente repercute 

na vida escolar das crianças. As escolas não podem achar que essas questões 

são apenas da competência do Conselho Tutelar, dos órgãos de segurança ou 

do Ministério Público. Elas têm igual responsabilidade em reconhecer, 

notificar e somar forças com outros agentes, para prevenir ou combater essas 

violências.  A evasão escolar em muitos casos é sintoma de outras violações. 

Por isso, as áreas da segurança, da justiça, da assistência, da saúde e da 

educação teriam que interagir mais, para que as ações sejam sistêmicas e 

consigam impactar na vida escolar, reduzindo a evasão e ampliando a chance 

de permanência e sucesso da criança e do adolescente na escola. 

  

 

Para dirimir as situações que motivam a evasão escolar, necessitamos da ação conjunta 

de todos na sociedade, desde a família a motivar o aluno na leitura e na rotina dos 

estudos, tanto quanto o governo fornecer boas condições para o ensino, como 

laboratórios e salas de aula estruturadas. 

 Muito se questiona sobre o Bolsa Família, porém esse benefício fornece 

condições à família de baixa renda a dar o mínimo àquele aluno em situação perigosa, à 

margem da sociedade. 

                                                 
8
 Disponível: http://www.viablog.org.br/entrevista-com-fabio-ribas-evasao-escolar-pode-ser-sintoma-de-

outras-violacoes/ Acesso em: 5 outubro 2014. 

http://www.viablog.org.br/entrevista-com-fabio-ribas-evasao-escolar-pode-ser-sintoma-de-outras-violacoes/
http://www.viablog.org.br/entrevista-com-fabio-ribas-evasao-escolar-pode-ser-sintoma-de-outras-violacoes/
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Figura 4 – Motivos da Evasão e Políticas Associadas – Fonte : CPS/FGV– Centro de Políticas Sociais da 

Fundação Getúlio Vargas 

 A figura 4 mostra alguns projetos políticos associados ao trabalho de combater a 

evasão escolar. 

Além da família e do governo, é importante que a própria escola seja um fator 

estimulante na vida do aluno. Nos dizeres de Ratier
9
 

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 

2007, apenas 21,8% dos adolescentes que têm ocupação continuam indo às 

aulas. Entretanto, os estudos mostram que a própria escola colabora para 

agravar a evasão. Os altos índices de repetência exercem um papel fortíssimo 

 - longe de sua faixa etária original, o aluno se sente desmotivado a seguir 

aprendendo. 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
9
 RATIER, Rodrigo. Evasão Escolar – Como manter todos na Escola. Disponível em: 

http://educarparacrescer.abril.com.br/gestao-escolar/evasao-escolar-561347.shtml Acesso em: 5 outubro 

2014. 

http://educarparacrescer.abril.com.br/gestao-escolar/evasao-escolar-561347.shtml
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3 MOTIVAÇÃO NA EDUCAÇÃO 
 

 

 

A motivação do aluno é algo fundamental para os processos de ensino e 

aprendizagem, não apenas para o de Ciências, mas para o de qualquer conhecimento. É 

preciso captar e prender a atenção do aluno, para que o ensino seja mais efetivo, além de 

mais agradável, tanto para quem aprende como para quem ensina. O conceito da 

motivação está ligado à necessidade do ser humano de sobrevivência. 

De acordo com a Teoria de Maslow
10

, estudioso do assunto, as necessidades 

humanas primárias podem ser classificadas em ordem hierárquica de acordo com uma 

pirâmide (Figura 5). Para Maslow
11

 (1986, HERSEY; BLANCHARD), o 

comportamento é ditado por motivos diversos, resultantes de necessidades de caráter 

biológico, psicológico e social. 

        
Figura 5 – Pirâmide de Maslow com as necessidades humanas primárias. Fonte 

12
: wilipedia 

 

                                                 
10

Disponível em:  http://www.cotemar.com.br/biblioteca/administracao/teoria-geral-da-administracao.pdf. 

Acesso em : 11 outubro 2014. 

11
 Abraham H. Maslow (1908-1970), um dos maiores especialistas em motivação humana- HERSEY, 

Paul ; BLANCHARD, Kenneth H. Psicologia para administradores: A teoria e as técnicas da liderança 

situacional, E.P.U . 1986. 

12
Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Hierarquia_de_necessidades_de_Maslow#cite_ref-6 Acesso 

em : 11 outubro 2014. 

http://www.cotemar.com.br/biblioteca/administracao/teoria-geral-da-administracao.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hierarquia_de_necessidades_de_Maslow#cite_ref-6
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Com a pirâmide, visualiza-se na base as necessidades fisiológicas, como 

moradia, alimento, roupa. São as necessidades mais difíceis de se lidar, pois são as mais 

fundamentais. Enquanto não estão satisfeitas, não há sossego ao ser humano. São as 

chamadas necessidades básicas para a subsistência. 

À medida em que as necessidades básicas são satisfeitas, o tipo de motivação vai 

subindo a pirâmide e direciona-se para outra necessidade, que passa a dominar o 

comportamento da pessoa. Essa evolução das necessidades vale para todos os níveis da 

pirâmide, sucessivamente.  

A necessidade de segurança é essencialmente a necessidade de estar livre do 

medo, de perigo físico e da privação das necessidades fisiológicas básicas. Essa 

necessidade é chamada também de autopreservação. Satisfeitas as necessidades 

fisiológicas e de segurança, surgem as necessidades sociais ou de participação.  

Como o homem é um ser social, precisa ter um grupo de convívio em que é 

aceito e desempenha um papel. Nessa etapa a comunidade, a escola, a sociedade como 

um todo é muito importante para o aluno. 

Vale notar que essa pirâmide não se aplica universalmente, mas pode ser 

empregada em muitos casos. Outra questão é a de que as necessidades não precisam ser 

satisfeitas totalmente antes de surgir outro nível de satisfação. O que ocorre é que há 

áreas de contato entre elas. 

A pirâmide tem como característica importante a visão de um indivíduo 

contemplado em seu todo, daí a importância de sua aplicabilidade na escola.  

Hoje já se sabe que a motivação é algo visceral, um sentimento, ou a pessoa tem 

ou não tem. Isso não quer dizer que não se possa fazer nada para que as pessoas 

consigam vivenciá-la. 

Para começarmos a analisar essa questão, faz-se necessário definirmos o 

termo tratado. Para tanto, esclareço que por motivação ou motivo entendo ser 

tudo aquilo que move uma pessoa ou que a põe em ação ou a faz mudar o 

curso. Ela pode ser entendida como um fator psicológico ou como um 

processo. Atualmente a palavra motivação assumiu uma nova conotação, 

principalmente no que se refere às metas pessoais.
13

 

 

 

                                                 
13

 (BORUCHOVITCH ; BZNECK, 2001), os autores afirmam que o fato da pessoa ter um objetivo de 

vida, ou seja, metas a realizar, elas o incentivam para o êxito das mesmas. 
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Segundo BZUNECK ( 2000, p.10): 

na vida humana, existe uma infinidade de áreas diferentes e o 

assunto da motivação deve contemplar suas especificidades. 

 

Cabe, aqui, fazer uma diferenciação entre interesse e motivação. 

As coisas que interessam, e por isso prendem a atenção, podem ser 

várias, mas talvez nenhuma possua força suficiente para conduzir à ação, a qual 

exige esforço de um motivo determinante da nossa vontade. Conforme Bzuneck 

(2000, p. 10) “toda pessoa dispõe de certos recursos pessoais, que são tempo, 

energia, talentos, conhecimentos e habilidades, que poderão ser investidos numa 

certa atividade”. 

 

O interesse mantém a atenção no sentido de um valor que se deseja. O motivo, 

porém, se tem energia suficiente, vence as resistências que dificultam a execução do ato. 

 

3.1 Motivação Intrínseca e Extrínseca 

 

O termo motivação é base de estudo formal da psicologia como define 

Rudolph
14

 

Motivação (do Latim moveres, mover) refere-se em psicologia, em etologia e 

em outras ciências humanas à condição do organismo que influencia 

a direção (orientação para um objetivo) do comportamento. Em outras 

palavras é o impulso interno que leva à ação. Assim a principal questão da 

psicologia da motivação é "por que o indivíduo se comporta da maneira como 

ele o faz?" 

 

É importante estabelecer a diferença entre motivação intrínseca e extrínseca. A 

primeira refere-se à motivação gerada por necessidades e motivos da pessoa. De acordo 

com Burochovitch & Bzuneck (2004, p. 37), “a motivação intrínseca refere-se à escolha 

e realização de determinada atividade por sua própria causa, por esta ser interessante, 

atraente ou, de alguma forma, geradora de satisfação”. 

 

                                                 
14

 Rudolph, Udo (2003). Motivationspsychologie. Weinheim: Beltz. 
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A motivação extrínseca refere-se à motivação gerada por processos de reforço e 

punição, também conhecida como externa, a que advém de fatores do ambiente externo. 

 

A motivação extrínseca tem sido definida como a motivação para trabalhar 

em resposta a algo externo à tarefa ou atividade, como para a obtenção de 

recompensas materiais ou sociais, de reconhecimento, objetivando atender 

aos comandos ou pressões de outras pessoas ou para demonstrar 

competências ou habilidades [...] Diversos autores consideram as 

experiências de aprendizagem propiciadas pela escola como sendo 

extrinsecamente motivadas, levando alguns alunos que evadem ou concluem 

seus cursos a se sentirem aliviados por estarem livres da manipulação dos 

professores e livros (Burochovitch ; Bzuneck, 2004, p. 45-46). 

 

Salisbury-Glennon e Stevens ensinam que, por desconhecerem os estudos sobre 

motivação, diversos professores acreditam que basta controlar a motivação dos alunos 

com prêmios ou pressões externas para obter os resultados pretendidos. Porém, a 

motivação ‘é algo que vem de dentro’, podendo ser modificada apenas pelo próprio 

indivíduo (1999 apud Burochovitch ; Bzuneck, 2004, p.49). 

Na realidade, o professor tem que tentar conduzir a motivação do aluno pelas 

estratégias de ensino. 

A motivação deve ser muito valorizada na área escolar, pois é uma mola 

propulsora, uma energia essencial para a aprendizagem. É composta de diversos itens 

como convívio social, superação, participação, conquista, entre diversos outros fatores. 
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Figura 6 – Continuum de autoderminação  -  Fonte: adaptado de Gagné e Deci (2005, p. 336) 
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Para Burochovitch e Bzuneck (2004, p. 37), a motivação intrínseca proporciona 

a sensibilidade no aluno de que “a participação na tarefa é a principal recompensa, não 

sendo necessárias pressões externas, internas ou prêmios por seu cumprimento”. A 

motivação intrínseca nos alunos não é resultado direto de treino ou de instrução, mas 

pode ser influenciada principalmente pelas condutas e ações do professor. Ao considerar 

a motivação, a aprendizagem ganha um grande aliado. 

A motivação intrínseca é compreendida como uma propensão inata e natural dos 

seres humanos para envolver o interesse individual e exercitar suas capacidades, 

buscando e alcançando desafios ótimos (BUROCHOVITCH & BZUNECK, 2004, p. 

39). 

3.2 Teoria da Autodeterminação 
 

A teoria da autodeterminação foi desenvolvida por Deci e Ryan (1985), que, 

junto com seus colaboradores, afirmaram que para as pessoas estarem  motivadas 

intrinsecamente, três necessidades básicas precisam ser atendidas: a necessidade de 

autonomia, a necessidade de competência e a necessidade de pertencer ou de estabelecer 

vínculos. 

Na figura 7 apresentamos a relação entre os diferentes tipos de motivação: 

Figura 7 – Continuum da autodeterminação – Fonte: Deci ; Ryan (2000). 
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O estudo do conceito de motivação intrínseca vem desde 1975, com as ideias de 

White
15

 (1959, p. 297) a respeito do envolvimento das pessoas em atividades apenas 

pela busca de eficácia ou competência e, com o tempo, diversos pensadores foram 

aprimorando esses conceitos. 

As necessidades básicas, segundo Deci e Ryan(2000), são assumidas como 

inatas ao ser humano, que podem ser aplicadas a qualquer situação.  

Segundo os autores, a teoria da autodeterminação pode ser dividida em: 

1-Motivação Extrínseca de regulação externa - os motivos são controlados por 

fontes externas, por exemplo, os alunos estudam para obter notas, para agradar seus 

professores, para evitar punições de seus pais; 

2-Motivação Extrínseca com regulação introjetada – fazer algo porque se 

pressiona a fazer; por exemplo, os alunos estudam por pressões autoimpostas, para 

evitar se sentirem culpados e para conservar a autoestima; 

3- Motivação extrínseca com regulação assimilada – os indivíduos escolhem a 

atividade, pois sabem o valor e a importância para eles mesmos; por exemplo, os alunos 

estudam porque reconhecem que isso traz vantagens para eles; 

4-Desmotivação – ausência de motivação; 

5-Motivação Intrínseca para vivenciar estímulos – fazer algo a fim de 

experimentar sensações; 

6-Motivação Intrínseca para realizações – fazer algo pelo prazer e pela 

realização pessoal e descoberta de coisas novas; 

7-Motivação Intrínseca para saber – fazer algo pela satisfação de aprender e por 

entender o que quer do futuro. 

Os diferentes tipos de motivação mostram a ideia geral de que existem diversos 

caminhos extrínsecos e intrínsecos que podem levar a diferentes resultados.  Utilizando 

a motivação correta a ser aplicada para cada aluno, é possível conseguir mais eficiência 

                                                 
15

 WHITE, Robert W. Motivation reconsidered: the concept of  competence. Psychological Review: 

Elsevier, v: 66, Issue: 5, 1959, p. 297-333. 
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nas aulas, avaliando-se um melhor desempenho, uma melhor aprendizagem e um 

melhor bem estar psicológico dos alunos.  

A teoria da autodeterminação tem a preocupação de identificar os fatores dentro 

dos contextos escolares de forma a contribuir para a eficiência na motivação dos alunos. 

 

3.3 Motivação do Aluno 
 

 

A motivação humana vem sendo estudada há anos, analisando o ser humano 

desde a infância e por toda a vida, durante o seu desenvolvimento. Desde a fase inicial 

do bebê ao sugar até a necessidade de alimento do adulto, tudo provém da mesma 

motivação: a sobrevivência. Com o desenvolvimento, surge a independência que traz 

benefícios de autossuficiência, ou seja, o bebê que depende da mãe agora pode buscar 

alimento para suprir sua fome. 

Como o ser humano não é formado somente por fisiologia, mas também depende 

de suprir o seu emocional, a motivação surge desde um sorriso convidativo para 

brincadeiras, quanto da necessidade de ser acalentado e embalado. Quando brinca, a 

criança consegue obter informações para seu crescimento emocional. 

Conforme Bzuneck (2000, p. 9), “a motivação ou o motivo é aquilo que move 

uma pessoa, que a põe em ação ou a faz mudar de curso”. A motivação pode ser 

entendida como um processo e, como tal, é aquilo que suscita ou incita uma conduta, 

que sustenta uma atividade progressiva, que canaliza essa atividade para um dado 

sentido (BALANCHO ; COELHO, 1996). 

Neste caminho, Not (1993) afirma que “toda atividade requer um dinamismo, 

uma dinâmica, que se define por dois conceitos: o de energia e de direção”.  

Tornar-se competente em seu meio social leva a criança à motivação. Ser 

independente em seu cotidiano é um fato motivador para a criança, não sendo diferente 

para o aluno em seu ambiente escolar. 
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 Segundo Moraes e Varela
16

 (2007):  

Parte-se do pressuposto de que a desmotivação interfere negativamente no 

processo de ensino-aprendizagem, e, entre as causas da falta de motivação, o 

planejamento e o desenvolvimento das aulas realizadas pelo professor são 

fatores determinantes. O professor deve fundamentar seu trabalho conforme 

as necessidades de seus alunos, considerando sempre o momento emocional e 

as ansiedades que permeiam a vida do aluno naquele momento. 

O suporte de qualquer agente externo auxilia em todo o aprendizado, seja 

pessoal, emocional ou escolar, por isso a motivação também necessita vir da sociedade, 

da comunidade, da família, da escola e, por fim, dos professores.  Tudo é incentivo para 

motivar um aluno. 

As pessoas podem perder a motivação quando as necessidades básicas não são 

satisfeitas, desde fisiológicas até as do ego.   

O tema motivação é interligado ao ensino no ambiente escolar. Cabe aos 

professores criar planejamento e superação para suas aulas, de modo a incentivar 

diariamente seus alunos. Para Bzuneck (2000):  

Quando se considera o contexto específico de sala de aula, as atividades do 

aluno, para cuja execução e persistência deve estar motivado, têm 

características peculiares que as diferenciam de outras atividades humanas 

igualmente dependentes de motivação, como esporte, lazer, brinquedo, ou 

trabalho profissional (p. 10). 

 

Inúmeras vezes um professor prepara uma atividade onde achou que prenderia a 

atenção de seus alunos para poder seguir adiante, e que com isso estimulasse ao aluno a 

buscar as informações necessárias para continuar o conteúdo, porém, na hora da 

execução, não conseguia o envolvimento que esperava. 

Para Burochovitch & Bzuneck (2004): 

A motivação tornou-se um problema de ponta em educação, pela 

simples constatação de que, em paridade de outras condições, sua ausência 

representa queda de investimento pessoal de qualidade nas tarefas de 

aprendizagem.(p. 13) 
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O aluno, público alvo de nosso trabalho, está na fase das descobertas e da grande 

ansiedade em satisfazer suas necessidades extremamente rápidas, ou seja, é necessário 

entender essa ansiedade e realizar trabalhos de contexto expresso para adquirir a atenção 

dos jovens alunos. 

Como a desmotivação é algo muito palpável para os docentes, se faz necessário 

que as aulas tenham planejamento e que sejam voltadas para cada faixa etária. 

Wesneck
17

 (2000) reflete sobre como motivar alunos afirmando: 

Para motivar alunos é imprescindível analisar as formas de pensar e aprender, 

para assim desenvolver estratégias de ensino que partam das suas condições 

reais, inserindo-os no processo histórico como agentes. Os educandos devem 

sentir-se estimulados a aplicar seus esquemas cognitivos e a refletir sobre 

suas próprias percepções nos processos educacionais, de modo que avancem 

em seus conhecimentos e em suas formas de pensar e perceber a realidade. 

Devemos ir além do cognitivo, precisamos avaliar a afetividade, pois à 

medida em que o educando adere às propostas feitas, teremos, certamente, 

uma mudança de comportamento, o que pressupõe aprendizagem. 

 

O professor deve fundamentar seu trabalho conforme as necessidades de seus 

alunos, considerando sempre o momento emocional e as ansiedades que permeiam a 

vida do aluno naquele momento. 

Para realizar o trabalho foi importante conhecer os tipos de motivação, a 

importância da família para a motivação, como se desenvolve a desmotivação dos 

alunos e, o principal, que é como funciona o relacionamento professor/aluno. 
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4 BEM-VINDOS À CIÊNCIA 
 

 

 

 

Dentre os grandes problemas de um aluno que começa a aprender Física no 

Ensino Fundamental ou Médio, estão o preconceito devido às experiências ruins de 

outros colegas e a maneira de como a Física é tratada na maioria das escolas, com 

fórmulas a serem decoradas e sem vivência prática.  

Um discurso comum à grande parte dos professores é o de que a Física é uma 

disciplina que pode ser trabalhada facilmente com a contextualização dos conteúdos, 

mas percebemos que isso é uma grande farsa, pois a Física tratada nas escolas está 

muito distante da ciência presente no mundo real. 

 

4.1 Ensino de Física no Ensino Médio 
 

 Hoje em dia são diversas as possibilidades para se estimular o ensino aos alunos 

do Ensino Médio, porém, na área do ensino da Física, podemos trabalhar com alguns 

requisitos: 

 Bom planejamento das aulas com assuntos trazidos para o cotidiano do aluno, 

com foco em possíveis carreiras, como forma de orientação vocacional. Para 

esse planejamento atender às expectativas, é necessário, no início do ano escolar, 

o professor se adaptar ao interesse de seus alunos. Um padrão de aula pré-

formatado apenas desestimula o aluno. Por outro lado, ao saber que sua vontade 

foi atendida pelo docente ao longo do ano letivo, o aluno já se sente motivado, 

pois ele foi um elo motivador do assunto a ser tratado em sala de aula. 

 Diversificar a forma de ensinar, desde métodos musicais, audiovisuais, passeios 

a laboratórios das grandes universidades, a eventos da área. Descobrir o 

interesse dos alunos por meio de palestras, seminários e congressos. Além de 

modificar o ritmo de aula, os alunos passam a ter contato com a realidade da 

Física. 
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 Atender aos pedidos dos alunos sobre áreas de interesse deles, ou mesmo 

curiosidades em que podem ser exercitados em momentos de prática da teoria 

estudada em sala de aula. 

 O aluno, para ser motivado, necessita ser desafiado em seu potencial, por isso é 

importante que o docente entenda a capacidade de cada aluno, para que possa 

investir em desafios individuais, para que cada aluno possa superar o seu melhor 

e se sentir motivado a continuar a vencer desafios e conhecer cada vez mais a 

área da Física. 

 Explorar as redes sociais de forma benéfica, para incentivo de suas aulas. 

 

4.2 – Divulgação Científica 

 

 Há um grande estímulo ao trabalho da Física contextualizada por parte dos 

órgãos responsáveis por criar as normas de educação (Ministério da Educação com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – DCNEM- e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais - PCN). Porém, para colocar em prática, é necessário o esforço 

de todos. A própria formação dos professores diverge desse objetivo. Além disso, ao 

acabarem seus cursos de formação, não são estimulados a continuar estudando, em 

cursos de atualização e pós-graduação. Assim, com a velocidade das mudanças na 

tecnologia e na própria sociedade, fica ultrapassada a informação educacional 

contextualizada para ser trabalhada em sala de aula. 

Sobre o papel do professor em sala de aula, Raasch
18

(1999) diz: 

Outro aspecto a ser considerado é de que o professor não gerencia 

conhecimento, ele repassa informações, que cada aluno aproveitará segundo 

sua capacidade de aprender, de interpretar dados e informações e transformá-

los em conhecimentos. O papel do professor estaria, então, segundo 

POLETTI (2002), em manter o aluno curioso. É fundamental motivar o 

aluno, mantê-lo interessado, pois ninguém transfere conhecimento, 

transferem-se dados e informações. A gestão do conhecimento é individual, é 

própria. (p. 11) 
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A contextualização serve como elemento motivador da aprendizagem. Nas 

DCNEM ela se mostra presente quando se afirma que “é possível generalizar a 

contextualização como recurso para tornar a aprendizagem significativa ao associá-la 

com experiências da vida cotidiana ou com os conhecimentos adquiridos 

espontaneamente” (BRASIL,1999, p. 94).  

Existe um abismo entre a realidade e o ensino de Ciências na escola, pois a 

Ciência, apesar de não ser um retrato fiel da realidade, ainda é capaz de oferecer 

ferramentas para entender o mundo.  

 No Brasil, o nível de informação e o conhecimento sobre temas de Ciência e 

Tecnologia são bastante deficientes, mesmo com um crescente interesse (MOREIRA
19

). 

Essa deficiência é consequência da ausência de qualidade de uma educação científica no 

Ensino Fundamental e Médio do país.  

 Segundo Moreira (2008): 

 A divulgação científica por meio da mídia e de outros instrumentos, como 

centros e museus de ciência, deixa ainda muito a desejar. Só nos últimos anos 

iniciou-se no Brasil um movimento para o estabelecimento de políticas 

públicas destinada à popularização da Ciência e Tecnologia.  

 

Há uma grande necessidade da criação e divulgação de museus de Ciências e 

espaços interativos no país, pois um trabalho em conjunto com as escolas de Ensino 

Fundamental e Médio, faria com que houvesse um crescimento na qualidade. 

Os museus de Ciências estão concentrados em poucas áreas do Brasil, e o acesso 

a eles depende da classe social. 

Há uma pequeno crescimento na formação de profissionais ligados à área de 

comunicação científica. As universidades públicas teriam condições de contribuir mais 

na divulgação científica estimulando a formação e o aperfeiçoamento de profissionais 

na área. 
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4.2.1 – Ciência, Tecnologia e Sociedade 
 

Existem pesquisas, como o estudo do movimento Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS) que têm o objetivo de montar uma relação sócio-histórica para 

aproximar a contextualização das salas de aula. Esses estudos demonstram a 

importância de incentivar o ensino da Ciência e da Tecnologia com interdisciplinaridade 

em disciplinas que suscitam o debate e a reflexão, como Filosofia e Sociologia. 

Sobre CTS ensina Caldeiras e Bastos (2002):  

 
[...] ensinar novas maneiras de interpretar e analisar o mundo natural e social, 

tendo em vista uma formação para a cidadania informada, atuante, 

responsável e solidária; uma formação que contemple, por exemplo, a 

valorização da vida, o envolvimento com as questões ambientais, à prevenção 

de doenças e uma luta por melhores condições de existência para todos. (p. 

209). 

O movimento CTS procura tratar como os valores sociais, políticos e culturais 

afetam a pesquisa científica e a inovação tecnológica, e como estas, ao mesmo tempo, 

interferem na sociedade, a política e a cultura. 

Hoje em dia com o crescimento e desenvolvimento da tecnologia e da ciência, 

diversas transformações acontecem na sociedade moderna, e isso reflete em mudanças 

em níveis econômicos, social, político e na evolução do homem. 

Cada cidadão tem pontos de vista e reações em relação às questões tecno-

científicas que, muitas vezes, vão de encontro aos objetivos que elas apresentam.  

Há então a necessidade de uma linguagem comum que possa acompanhar essa 

evolução tecnológica e o desenvolvimento educacional e daí vem a utilização do 

enfoque CTS. 

De acordo com Pinheiro (2005), Ciência, Tecnologia e Sociedade – CTS -

corresponde ao estudo das inter-relações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade, 

constituindo um campo de trabalho que se relaciona tanto com as políticas públicas 

como para a investigação acadêmica 
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 Logo, o enfoque CTS busca entender os aspectos sociais do desenvolvimento 

técnico-científico, tanto nos benefícios que esse desenvolvimento possa estar trazendo, 

como também às consequências sociais e ambientais que poderá causar. 

Conforme Santos (2007, p. 475):  

 
Nesse sentido, torna-se importante discutir os diferentes significados e 

funções que se têm atribuído à educação científica com o intuito de levantar 

referenciais para estudos na área de currículo, filosofia e política educacional 

que visem analisar o papel da educação científica na formação do cidadão.  

 

A hipótese sugerida neste trabalho é de que a divulgação científica, agregada a 

uma visão realista do contexto brasileiro com a utilização do enfoque CTS, aproximaria 

o aluno do pesquisador, gerando empatia e, consequentemente, a modificação de 

crenças negativas pré-concebidas acerca das ciências, estimulando nos alunos 

motivações internas para o estudo. 

Além do espaço reservado para essa discussão na mídia, observa-se a 

crescente penetração desse debate nos livros didáticos e materiais 

paradidáticos. Um fato a destacar é que, nos parâmetros curriculares 

nacionais, elaborados pelo MEC, tanto os do ensino fundamental como os do 

ensino médio, uma das diretrizes apontadas é a necessidade de se colocar, no 

currículo, o debate entre ciência, tecnologia e sociedade.
20

 (LEAL; 

GOUVEIA, p. 2, 2002) 
 

  

No Brasil, grande parte da população desconhece o que feito nas universidades, 

tanto os estudantes de escolas de diferentes classes sociais, principalmente das escolas 

públicas, quanto a população de modo geral.  

No mundo moderno, há ainda um contracenso: o rápido desenvolvimento 

tecnológico e o crescente acesso das classes econômicas inferiores à tecnologia, na 

forma de aparelhos celulares e computadores, o que se opõe à falta de formação e 

informação nas áreas de conhecimento que propiciam o desenvolvimento dessa 

tecnologia, como é o caso da Física.  

Apesar de a Física ser a base do conhecimento de outras disciplinas, a forma 

como ela é ministrada nas escolas afasta os alunos e impõe uma barreira de difícil 
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acesso à grande parte dos alunos, principalmente quando a parte mais trabalhada 

depende da matemática. 

No Brasil, a partir da década de 90, emergem elaborações sobre o conceito de 

alfabetização científica e tecnológica apreendido por nós como o que o 

público deve saber sobre ciência, tecnologia e sociedade (CTS), com base em 

conhecimentos adquiridos em contextos diversos (escola, museus, revistas 

etc.), atitude pública sobre ciência e tecnologia, informações obtidas em 

meios de divulgação científica e tecnológica. As articulações entre ciência e 

tecnologia e sociedade por meio de práticas educativas, na escola e fora dela, 

definirão tipos de alfabetização científica e tecnológica; assim, nas escolas, o 

ensino de ciências e a divulgação científica nos meios de comunicação são 

elementos articuladores dessa relação. (LEAL ; GOUVEIA, p. 6, 2002)
21

 

Esse enfoque do ensino de ciências há muito é discutido em vários países. 

Um dos estudiosos da questão, o pesquisador inglês Ziman é crítico do 

ensino tradicional fragmentado em disciplinas, com o propósito de transmitir 

uma “representação esquemática idônea de um grande repertório de 

observações e dados experimentais" (Ziman, 1985: 39), o qual, em geral, 

consegue apenas parodiar o processo real de investigação científica. Para ele, 

o ensino de CTS deveria substituir o ensino tradicional, pois permitiria, de 

forma interdisciplinar (ciência, tecnologia, psicologia, história, filosofia, 

sociologia), romper a impressão unilateral do ensino tradicional. No seu 

entendimento, a principal meta do ensino de CTS deve ser a de “opor-se ao 

cientificismo e tecnocracia e rechaçar qualquer fórmula estreita que 

pretenda conhecer todas as perguntas e todos os problemas de nosso tempo”. 

(ZIMAN, 1985, p. 152) 

 

 

Dessa forma, a produção de vídeos com livre acesso pela internet viria 

complementar uma atividade já praticada ao longo de vários anos, as visitas presenciais 

aos laboratórios de pesquisa do Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense, 

realizadas anualmente durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e em outros 

eventos criados pela universidade.  

O tema deste trabalho tem um caráter motivacional importante, visando não 

apenas mostrar a pesquisa científica, mas histórias de superação. Os pesquisadores, 

cujos laboratórios estão incluídos no trabalho, têm em comum a falta de infraestrutura 

da universidade, a necessidade de ser produtivo primeiro para conseguir financiamento 

depois, o que na Física Experimental representa um problema já que os experimentos 

dependem fundamentalmente de infraestrutura.  

Desta forma, o trabalho tem a pretensão de mostrar que os pesquisadores 

brasileiros conseguem ser produtivos, apesar de muitas vezes terem condições inferiores 

de trabalho. Esta característica certamente despertará a simpatia da população, 
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principalmente a fração da população que enfrenta dificuldades semelhantes no seu dia 

a dia.  

4.3 Vídeos: Bem-vindos à Ciência 
 

 

 É preciso abrir as portas da universidade, tanto fisicamente quanto virtualmente, 

para conscientização da população com o objetivo de aumentar o interesse dos 

estudantes e motivar o estudo pela ciência, gerando interesse pelo conhecimento 

científico e, com isso, diminuir as dificuldades e aproximar os objetivos profissionais 

dos conhecimentos estudados. 

 Neste trabalho, foram produzidos quatro vídeos que retratam a realidade da 

Física, na forma de interessar os alunos do Ensino Médio a conhecer um pouco mais 

sobre a vida real das pessoas, dos cientistas que estão em nossa sociedade. 

 Os vídeos foram gravados no mês de julho de 2014, com a meta de produzir um 

material a ser divulgado para alunos do Ensino Médio. 

 Para a produção desses vídeos contamos com uma ajuda financeira oferecida 

pelo Edital de número 90/2013 de Difusão e Popularização da Ciência oferecido pelo 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por intermédio do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Secretaria de 

Ciência e Tecnologia para Inclusão Social (SECIS). Esse edital tinha como objetivo 

selecionar propostas para apoio financeiro para realização de atividades e eventos de 

divulgação científica e tecnológica, bem como pesquisas na área da comunicação 

pública da ciência, que visem contribuir significativamente para a popularização e 

difusão da ciência, tecnologia e inovação, além de contribuir para a melhoria da 

qualidade de ensino de ciências.  

 Concorremos e ganhamos uma ajuda para comprar a câmera, fazer a edição dos 

vídeos e para realizar a divulgação em determinados eventos, como a Semana Nacional 

da Ciência e Tecnologia. 
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 Os vídeos têm como objetivo gerar interesse nos alunos e conseguir trazer 

debate e discussão sobre os assuntos abordados, de modo a aguçar a curiosidade dos 

alunos. 

 O material produzido é o principal resultado dessa dissertação e atua como o 

produto que será disponibilizado através de um CD/DVD com os quatro vídeos 

gravados ou o acesso ao link no YouTube (Apêndices). 

4.3.1 Metodologia da entrevista 

 Dos quatro espaços escolhidos para a entrevista, três deles tem como tema em 

comum a radiação, assunto que pode ser abordado na 1ª série do Ensino Médio no 3ª 

Bimestre e na 2ª série do Ensino Médio no 4º Bimestre pelo Currículo Mínimo do 

Estado do Rio de Janeiro. O quarto vídeo foi filmado em um museu de ciências, e esse 

vídeo pode ser trabalhado em qualquer seguimento do Ensino Médio. 

 Todos os vídeos tiveram um roteiro bem semelhante de perguntas e de 

filmagens. De acordo com o desenrolar das entrevistas, algumas perguntas foram sendo 

feitas. 

 As etapas foram: 

 Falar inicialmente um pouco sobre o espaço entrevistado antes da entrevista; 

 Conversar com o coordenador do espaço perguntando sobre o surgimento e 

história do laboratório ou museu de ciência; 

 Perguntar sobre os ajudantes e integrantes e sobre os auxílios financeiros para a 

manutenção; 

 Em três dos quatro espaços, conversamos com integrantes, onde eles contaram 

um pouco de suas atividades em cada espaço. 

O tempo de gravação dos vídeos foi proporcional ao conteúdo abordado em cada 

entrevista e a média foi de 19 minutos. 
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Não houve muita dificuldade nas filmagens, pois para a utilização da câmera e 

na utilização de técnicas para gravação, fomos orientados por um profissional de 

cinema.  

Para a edição de cada vídeo foi contratado um profissional específico. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme foi analisado neste trabalho, a aprendizagem necessita de uma visão 

estratégica do professor. É fundamental que ele faça o ensino de Ciências ser algo 

curioso para o aluno. Interessante deve ser a palavra-chave para as aulas de Ciências, 

em especial para as de Física. 

A ausência, ou na melhor das hipóteses, insuficiente e/ou equivocada 

utilização de recursos tecnológicos, são um exemplo do quanto ainda 

precisamos caminhar para estarmos em condições de atrair o nosso aluno e 

despertarmos nele o desejo pela aprendizagem. A desvinculação dos 

conteúdos com o cotidiano do aluno, como algo externo e aparentemente sem 

serventia, acrescido da má formação do professor, têm resultado num descaso 

ainda maior com a aprendizagem. Como afirma Fonseca (1994) “percebe-se 

a necessidade de repensar os processos de produção e difusão do 

conhecimento (...), criar novas formas de trabalho (...)” (RAASCH,1999 p. 

10) 

 

A disciplina Ciências deve ter como fundamento a interdisciplinaridade, pois 

atua em todo o meio que o jovem vive. Ele respira e vive Ciências, mas muitas vezes 

não tem essa percepção. Apesar de todo o avanço tecnológico de nossa sociedade, ainda 

possuímos diversos analfabetos científicos, que desconhecem a influência das Ciências 

e mais específico da Física, no cotidiano de uma pessoa. Um exemplo clássico da 

necessidade de alfabetizar cientificamente nossos jovens na atual sociedade foi o caso 

do acidente com o Césio em Goiânia.  

Para desenvolver o conteúdo necessário para atender esse analfabetismo 

científico, é importante planejamento e vivências práticas na realidade dos nossos 

jovens. Aulas sem estratégias definidas e somente com a didática do livro não 

demonstram o quanto é importante e útil o conhecimento das Ciências para os jovens. 

As aulas devem ser planejadas e desenvolvidas para atender às necessidades 

individuais dos alunos, com o objetivo de que o ensino de Ciências seja um estímulo 

diário para a aprendizagem contínua. Portanto, é imprescindível reconhecer que o 

conhecimento é uma construção diária individual e coletiva, e que cabe a cada 

componente da vida do aluno um papel importante, seja a escola, o professor, ou a 

família. Cabe a todos dar motivação e condição ideal à construção da aprendizagem 

diária. 
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Talvez o problema com grande número de educadores é não perceber a 

insuficiência dos argumentos racionais para interessar os alunos pelo estudo. 

Parece que não basta a motivação extrínseca, tentando fazer o estudante 

interessar-se pelos estudos porque isto é bom para o futuro, ou mesmo que 

“estudar é gostoso”. É preciso fazer uma escola que estudar seja de fato 

gostoso. (PARO, 2000) 

 

Com vistas a captar a atenção do aluno e dar-lhe estimulo ao estudo das 

Ciências, é importante ao docente aguçar a curiosidade.  Por meio de experimentos, 

visitas técnicas e vídeos, conforme proposto neste trabalho, as aulas tornam-se 

diferentes do cotidiano escolar. Com as imagens, debates serão formados e o 

aprendizado torna-se diferente do que o aluno acreditava que seria aquele dia. O 

estímulo visual é condição diferencial para o ensino e o que é mostrado é diferente do 

que é visto nos livros. 

Atividades com foco voltado ao interesse individual do aluno, em especial de 

alunos do Ensino Médio, tende ao sucesso para que a aula tenha um bom rendimento. 

Os vídeos aplicados como ferramenta interativa permitem ao aluno conhecer 

uma outra visão da Ciência e sua aplicação em diversas áreas. Os exemplos trazidos nas 

produções deste trabalho mostram desde o acidente com Césio 137 em Goiânia, até 

atividades interessantes a serem realizadas por meio de experimentos e atividades da 

Física. 

Além de permitir que alunos de todo o Brasil conheçam laboratórios importantes 

de Física, como o LARA - Laboratório de Radiocarbono e Alterações Ambientais, entre 

outros importantes laboratórios que contribuem para o desenvolvimento das atividades de 

pesquisa em Física.  

Os vídeos demonstram para o aluno que a Física é algo interessante e real, que existem 

profissionais respeitados na área e que, em nosso país, existem laboratórios e cientistas que são 

referências nos assuntos da Física, astronomia e outras áreas de Ciências e que assuntos do 

nosso cotidiano são tratados de forma científica. 

Em um dos vídeos, temos a apresentação da Casa da Descoberta, que é um local de 

interatividade muito interessante para o aluno e que possibilita o uso em sala de aula, para 

causar curiosidade nos alunos. O espaço é muito importante para mostrar ao aluno que é 

possível aliar as ciências naturais ao lazer. 
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Esperamos ter conseguido registrar nesse trabalho a importância da motivação do 

aluno por meio de ferramentas alternativas que nosso mundo globalizado disponibiliza 

atualmente, seja audiovisual, pela internet ou redes sociais. 
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7APÊNDICES - PRODUTO 
 

 Define-se como produto e principal resultado da dissertação a elaboração de um 

CD/DVD com os quatro vídeos e o acesso aos links do YouTube. Esses vídeos podem 

ser utilizados a qualquer momento pelos alunos e pelos professores, como proposta 

motivacional e estimulo à curiosidade e o interesse em estudar ciências. 

 O público alvo para este trabalho são alunos da Rede Estadual de Ensino do Rio 

de Janeiro. Dos quatro vídeos, três falam sobre um mesmo tema: Radiação. Cada vídeo 

com uma aplicação diferente e uma abordagem independente. Seguindo o currículo 

mínimo do Estado do Rio de Janeiro, a orientação para ser utilizado os vídeos são na 1ª 

série do Ensino Médio no 3º Bimestre e na 2ª série do Ensino Médio no 4º Bimestre, 

após o professor explicar os conceitos iniciais propostos pelo currículo.  

O quarto vídeo, que fala sobre um museu de ciências: A Casa da Descoberta, 

que poderá ser mostrado em todo o Ensino Médio. Não há empecilho para a utilização 

dos outros três vídeos em outro momento do Ensino Médio, pois sempre há uma relação 

dos temas abordados com outras Ciências, como Química, Biologia e Matemática. 

A média do tempo dos vídeos é de 19 minutos. São vídeos que falam da história 

e do dia a dia desses laboratórios e do museu. São entrevistados professores e alunos da 

Universidade Federal Fluminense. 
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7.1 Vídeo 1 – Bem-vindos à Ciência - LARA - Laboratório de 

Radiocarbono e Alterações Ambientais – UFF 
 

Vídeo com total de 19 minutos e 12 segundos 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=EkoPwwvi1kE 

 

Este vídeo fala sobre a radiação, explicando um pouco das características e tipos 

e como se deu a criação do laboratório. 

O laboratório de Radiocarbono surgiu para estudar as consequências ambientais 

provocadas pelo vazamento do Césio -137, que ocorreu em 1987, em Goiânia. A ideia 

veio do grupo de Física Nuclear Experimental, tendo uma característica 

multidisciplinar, para tratar assuntos relacionados à área de Ciências ambientais. 

O objetivo é desenvolver metodologias de monitoramento ambiental, estudar e 

fornecer informação de qualidade ambiental para empreendimentos, buscar soluções 

para determinados acidentes, estudar os efeitos da radiação e a melhor forma de se 

proteger, entre outros. 

Relacionado com o meio ambiente, o LARA também investiga e monitora o 

trânsito de partículas para rastrear possíveis alterações ecológicas.  

O vídeo começa com a entrevista com o Prof. Dr. Roberto Meigikos dos Anjos - 

bacharel em Física pela Universidade de São Paulo (1984), mestre em Física pela 

Universidade de São Paulo (1987) e doutor em Física pela Universidade de São Paulo 

(1992). Foi pesquisador visitante por diversas ocasiões no Laboratório Tandar e na 

Universidad Nacional de San Luis (UNSL), ambos na Argentina, e Universidade 

Nacional da Austrália (ANU). Atualmente é Professor Associado do Instituto de Física 

da Universidade Federal Fluminense, onde coordena o Laboratório de Radiocarbono e 

Alterações Ambientais (LARA). 

Sua pesquisa se concentra nas áreas de Reações Nucleares e Física Nuclear 

Aplicada, com ênfase em Radioecologia, Geofísica Nuclear, Física Médica, Saúde 

Ocupacional e estudos cronológicos com o uso da técnica de espectrometria de massa 

com aceleradores. 

https://www.youtube.com/watch?v=EkoPwwvi1kE
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A entrevista se estende com uma conversa com quatro integrantes do LARA, os 

alunos Marcelo Muniz, Renan Cardoso, Alberto Cid e Thiago Lacerda, que contam um 

pouco sobre o que fazem na universidade e suas atividades no Lara.  
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7.2 Vídeo 2 - Bem-vindos à Ciência - LAC - Laboratório de 

Radiocarbono – UFF 
 

Vídeo com total de 15 minutos e 33 segundos 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1Jy9XJ_HsLs 

 Este vídeo fala sobre a datação de materiais muito antigos, utilizando técnicas de 

espectrometria de massa junto com o Carbono 14. 

O Laboratório de Radiocarbono utiliza um acelerador de partículas para a 

datação de radiocarbono por espectrometria de massa. O objetivo é a identificação da 

idade através da atividade de carbono 14.  A escolha do carbono foi porque ele está na 

atmosfera terrestre e em todos os organismos vivos. Quando algum organismo morre, a 

troca de carbono que existe entre os seres vivos e o meio ambiente, se encerra, tornando 

o ser não mais vivo um depósito de carbono. 

 A datação é medida a partir do tempo de decaimento, meia vida do carbono, e o 

padrão de referência utilizado para a medição de qualquer coisa é o ano de 1950. O 

valor da meia vida do carbono é de 5568 anos. 

 As aplicações da datação de carbono 14 são inúmeras, entre as quais se 

destacam: Geologia, Arqueologia, Biomedicina, estudo de incêndios naturais, processos 

deposicionais, clima global, corrente marítima, entre outros. 

A instalação do LAC-UFF teve início em 2009, como fruto do Programa 

Brasileiro de Espectrometria de Massa com Aceleradores (AMS) e tem como objetivo o 

desenvolvimento de pesquisas que tenham por base a análise da razão isotópica do 

carbono em amostras naturais. O radiocarbono é utilizado como traçador de processos 

ou marcador temporal em estudos cronológicos com aplicação em Arqueologia e 

Geociências em geral.  

A entrevista começa com a Prof. Dra. Kita Macario - bacharel em Física pela 

Universidade Federal Fluminense (1995); mestre em Física Atômica e Molecular pela 

Universidade Federal Fluminense (1998); e doutora em Física Nuclear pela 

Universidade Federal Fluminense (2003), com estágio na Universidade de Purdue, nos 

Estados Unidos. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Jy9XJ_HsLs
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Sua pesquisa se concentra na área de Física Nuclear Aplicada, atuando 

principalmente nos seguintes temas: espectrometria de massa com aceleradores, datação 

e radioecologia. 
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 A entrevista se estende com uma conversa com dois integrantes do laboratório, o 

aluno Eduardo Alves e a professora Carla Carvalho, que contam um pouco de suas 

atividades no LAC-UFF.  
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7.3 Vídeo 3 - Bem-vindos à Ciência - Laboratório de 

Astrofísica - UFF 
 

 

Vídeo com total de 19 minutos e 45 segundos 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DMs7jwKs9mQ&feature=youtu.be 

Este vídeo fala sobre um laboratório que estuda a Radiação Cósmica e sobre o 

Telescópio Tupi. 

As pesquisas do laboratório estudam raios cósmicos, que são raios provenientes 

do espaço que penetram na atmosfera. Quando esses raios entram em contato, por 

exemplo com os raios gama, eles colidem com átomos de ar e produzem os píons, que 

decaem em múons, os quais penetram no solo e atravessam concreto. 

O telescópio Tupi foi construído em 2002 pelos próprios pesquisadores do 

laboratório. Esse telescópio óptico tem a característica de detectar os múons que 

chegam no solo. Essas informações são atualizadas o tempo todo e cadastrada para 

estudo dos fenômenos vindos do espaço, como explosões solares, efeitos dos campos 

magnéticos, a variação climática e a interferência em nossa rotina. 

É um laboratório que tem muita importância para a América Latina, pois é um 

dos poucos que tem essa temática como pesquisa.  

A dedicação dos pesquisadores supera qualquer falta de recursos, pois mesmo 

sem investimento dos órgãos competentes, eles conseguem produzir resultados e montar 

equipamentos. 

A entrevista é realizada com o Prof. Dr. Carlos Navia - com Licenciatura En 

Física pela Universidad Mayor de San Andres (1979) na Bolívia, mestrado em Física 

pela Universidade Estadual de Campinas (1981) e doutorado em Física pela 

Universidade Estadual de Campinas (1986). Sua pesquisa se concentra na área de Física 

das Partículas Elementares e Campos, atuando principalmente nos seguintes temas: 

Raios Cósmicos e Física de hádrons. 

https://www.youtube.com/watch?v=DMs7jwKs9mQ&feature=youtu.be
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Computador ligado 24h por dia para receber as informações captadas pelo telescópio. 

 

 

 
Telescópio TUPI 
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7.4 Vídeo 4 – Bem-vindos à Ciência -  Casa Descoberta - UFF 
 

 

Vídeo com total de 26 minutos e 07 segundos 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zYG4B34Ruy0&feature=youtu.be 

Este vídeo fala sobre o centro de divulgação científica da UFF, a Casa da 

Descoberta, localizada no Instituto de Física, desde 2000. 

O objetivo principal da casa é levar ao conhecimento do público como é possível 

aprender Ciência de forma ativa e divertida, através do contato direto com experimentos 

lúdicos, relacionados com fenômenos comuns à vida diária. Outro objetivo é ser um 

centro de estágio e monitoria para estudantes da UFF, onde desenvolvem projetos e 

atuam como monitores, acompanhando os visitantes e desenvolvendo formas de 

comunicação diversas das utilizadas na educação formal. 

A entrevista começa com a Prof.ª Daisy Maria Luz – com bacharelado (1979), 

mestrado (1986) e doutorado (1995) em Física, obtidos na Universidade Federal 

Fluminense. Atualmente é Professora Associada do IF-UFF e coordenadora da Casa da 

Descoberta desde 2004.  

Iniciou suas atividades de pesquisa na área de Física da Matéria Condensada, 

migrando gradativamente para a área de Divulgação Científica, atuando principalmente 

nos seguintes temas: museus e centros de ciência e ensino não formal. 

A professora Daisy fala um pouco sobre a história e surgimento da Casa da 

Descoberta, sobre as atividades realizadas com a comunidade e com a sociedade, e 

sobre os projetos com as escolas públicas. 

https://www.youtube.com/watch?v=zYG4B34Ruy0&feature=youtu.be
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A entrevista se estende com uma conversa com quatro monitores da Casa da 

Descoberta: os alunos Alexandre Ferreira de Almeida, Hysdras Nascimento, Kalleb Paz 

e Lucas Maia Carril, que explicam como acontecem alguns experimentos. 
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Monitor Alexandre Ferreira de Almeida explicando o experimento Pêndulo de Newton. 

 

 

 
 

Monitor Alexandre Ferreira de Almeida explicando o experimento roda de bicicleta e a 

atuação do Torque. 
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Monitora Hysdras Nascimento explicando os experimentos de Química. 

 

 
 

Monitor Kalleb Paz explicando o experimento da montanha russa e a Conservação da 

Energia Mecânica. 
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Monitor Lucas Maia Carril explicando o experimento Gerador de Van der Graf. 
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8 ANEXOS 

 

8.1 - Educação: as causas da evasão escolar 

 
 

 

Direitos da criança e do adolescente - Acesso à educação e evasão escolar 

 

Educação: as causas da evasão escolar 

Confira entrevista concedida por Fabio Ribas, diretor executivo da Prattein 

Consultoria em Desenvolvimento Social, ao VIA blog: 

  

O número de crianças e adolescentes fora das salas de aula ainda é grande no Brasil, 

especialmente no ensino médio – dados recentes divulgados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) apontam que cerca de 15% dos adolescentes de 15 a 17 

anos não estudavam em 2009. 

São muitos os motivos que levam à evasão escolar. Em entrevista ao VIA blog, Fabio 

Ribas, diretor-executivo da Prattein Consultoria em Desenvolvimento Social, destaca 

dois fatores importantes que podem levar à evasão escolar: a queda progressiva da 

qualidade do ensino nas últimas décadas, cujo sintoma mais atual é o desinteresse que 

os alunos demonstram pela escola, e a necessidade de ajudar na subsistência de famílias 

de baixa renda – que pressiona crianças e adolescentes a abandonarem a escola em 

busca de trabalho. “Instala-se essa contradição: como passam a buscar trabalho e renda, 

muitos adolescentes se afastam da escola”, diz. “Isso pode até funcionar no curto prazo, 

porém mais adiante vai ser contraditório com a melhoria da qualidade de vida, que 

depende cada vez mais da escolaridade e da qualificação das pessoas”. 

Ribas comenta também a decisão de um juiz de Fernandópolis – que ganhou destaque 

na mídia na última semana. Ele determinou que uma mãe deveria frequentar as aulas 

 junto com sua filha, já que a menina não ia à escola. Para Ribas, o mérito do caso foi 

ter trazido à tona a necessidade de uma discussão mais profunda das questões 

subjacentes ao fenômeno da evasão escolar. “A medida não será eficaz para superar o 

problema. Se a escola não se transforma, ficar dentro dela, para essa menina ou para 

qualquer adolescente que está desmotivado, vai ser insustentável a médio ou até a curto 

prazo”, diz Ribas. 

  

VIA blog – Quais os principais motivos que levam à evasão escolar? 

Fabio Ribas – É fato conhecido que a escola vive uma crise de qualidade há muito 

tempo. No ensino fundamental houve ampliação na cobertura, a ponto de que em muitas 

regiões do país a universalização do acesso está quase alcançada. Já no ensino médio 

isso não acontece. Os índices de evasão ainda são muito grandes. A evasão no Ensino 

Fundamental diminuiu bastante nos últimos anos, embora a qualidade continue muito 

http://prattein.com.br/home/index.php?option=com_content&view=category&id=79:acesso-a-educacao-e-evasao-escolar&Itemid=168
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crítica nesse nível de ensino. Já no Ensino Médio a qualidade em geral é igualmente 

muito baixa, mas aí esse fator tem sido um dos determinantes da evasão. Para entender 

esse fenômeno é preciso considerar a mudança estrutural acontecida na educação 

brasileira nos últimos 50 anos. Uma ampla parcela da população que, no passado, não 

frequentava a escola pública, passou a frequentá-la sem que o sistema educacional tenha 

se reorganizado para receber essa clientela de perfil diferente – majoritariamente 

formada por crianças de baixa renda, pertencentes a famílias de baixa escolaridade, com 

maior dificuldade de acompanhar a vida escolar dos filhos e, em muitos casos, com 

condições precárias de subsistência. Na verdade, o que aconteceu nas últimas décadas 

foi uma democratização quantitativa da educação, não um aprimoramento qualitativo 

para esse novo desafio de atender as parcelas da população brasileira que ascenderam à 

escola. Por isso hoje é tão importante uma composição da política educacional com 

outras políticas setoriais – assistência, saúde, geração de renda etc. – para aumentar a 

chance de permanência na escola das crianças mais vulneráveis. É preciso também que 

a escola reestruture seu jeito de atuar e de interagir com os alunos, com as famílias e 

também com os demais serviços públicos, para atender melhor essa população. 

Fenômeno semelhante ocorreu com o corpo docente. Os professores hoje têm um perfil 

muito diverso daqueles que atuavam na escola pública há 30, 40 ou 50 anos atrás.  A 

categoria dos docentes e a própria profissão de professor vêm passando por mudanças 

sociais estruturais. Não é apenas uma mudança no nível de qualificação dos professores. 

Os docentes foram e estão sendo progressivamente recrutados em camadas sociais 

diferentes daquelas que forneciam  profissionais para o magistério em outros tempos. 

Esse fato não é um problema em si. A questão é que abriu-se espaço apenas para uma 

democratização quantitativa do acesso à carreira docente, sem um correspondente 

esforço do Estado e das políticas públicas para a garantia de condições adequadas de 

trabalho e formação para os novos professores. Quando a falta de estruturação das 

escolas se soma à pressão que leva muitos adolescentes a trabalhar para cooperar com a 

subsistência da família, ou mesmo a encontrar no trabalho (nem sempre legal e decente) 

um vetor forte de construção de identidade, o resultado é o crescimento da evasão 

escolar. 

  

VIA blog – O que poderia ser feito para deixar a escola mais atrativa? 

Fabio Ribas – Esse é um desafio nacional urgente. As avaliações realizadas pelo MEC e 

por alguns Estados há muito tempo apontam os baixos índices de aprendizado dos 

alunos, mas os gestores dos sistemas educacionais não têm conseguido manejar de 

forma integrada o conjunto de fatores que poderiam melhorar a qualidade de ensino. 

Essa é uma discussão ampla e que envolveria repensar profundamente a política da 

educação básica, e mesmo a política de formação de professores e gestores escolares. 

Não se trata apenas de uma discussão pedagógica dos métodos de ensino. Esse ponto 

deve ser abordado juntamente com a revisão dos processos de formação dos 

professores, dos recursos financeiros necessários para a garantia de padrões mínimos de 

qualidade, da estruturação física e tecnológica das escolas, da distribuição geográfica 

das redes, das formas de gestão e reconhecimento do desempenho das escolas. Ao 

mesmo tempo, a educação precisa fortalecer vínculos com os demais agentes 
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encarregados de garantir os direitos  da criança e do adolescente. É sabido que a evasão 

escolar está associada a outros tipos de violências que incidem sobre as crianças, entre 

os quais o trabalho infanto-juvenil é apenas uma. A evasão escolar frequentemente 

esconde outras violações, tais como a violência ou negligência doméstica, o 

envolvimento com drogas, a violência sexual, o aliciamento em atividades criminosas. 

Isso evidentemente repercute na vida escolar das crianças. As escolas não podem achar 

que essas questões são apenas da competência do Conselho Tutelar, dos órgãos de 

segurança ou do Ministério Público. Elas têm igual responsabilidade em reconhecer, 

notificar e somar forças com outros agentes para prevenir ou combater essas violências.  

A evasão escolar em muitos casos é sintoma de outras violações. Por isso, as áreas da 

segurança, da justiça, da assistência, da saúde e da educação teriam que interagir mais, 

para que as ações sejam sistêmicas e consigam impactar na vida escolar,  reduzindo a 

evasão e ampliando a chance de permanência e sucesso da  criança e do adolescente na 

escola. 

  

VIA blog – Decisões como a do juiz de Fernandópolis – que determinou que a mãe 

de uma menina deveria frequentar a escola com a filha para que ela não faltasse 

mais – funcionam? 

Fabio Ribas – Como o fato foi denunciado e realmente representou uma quebra do 

direito da menina à educação, a Justiça precisava agir. Esse caso foi importante porque 

levantou, desta vez de forma polêmica, o debate sobre as condições que devem existir 

para que o direito à educação seja garantido. Se a escola não se transformar, permanecer 

dentro dela, para essa menina ou para qualquer criança que esteja desmotivada, será 

insustentável a médio ou até a curto prazo. A Justiça cumpriu seu papel impondo a 

restauração do direito. Porém, a forma foi problemática. Hoje começa a ser disseminado 

o conceito de uma justiça amigável, interativa, mediadora de conflitos, como caminho 

para a restauração de direitos. Por sua vez, a escola não deve apenas transferir o 

problema para a Justiça ou para o Conselho Tutelar, porque boa parte do problema está 

na maneira pela qual ela está atuando. Esse caso aponta para a necessidade de que os 

agentes do chamado Sistema de Garantia de Direitos – que envolve Conselho Tutelar, 

Conselho de Direitos, escola, Poder Judiciário, entre outros órgãos – dialoguem em 

busca de soluções integradas, inclusive mobilizando a família, que é responsável pela 

manutenção da criança na escola. Acho que o desfecho do caso acabará demonstrando 

que a imposição funciona num primeiro momento, mas terá pouca eficácia por não tocar 

na essência do problema. O “juiz” disso tudo será a própria adolescente. Se ela 

continuar não gostando da escola, não conseguindo compreender a importância dela na 

sua própria vida, dificilmente a situação vai mudar. Não se trata de culpabilizar 

ninguém, nem a criança, nem a mãe, nem a própria escola, mas de mudar o patamar de 

discussão, ir mais fundo na compreensão das razões que geram a evasão. Nesse sentido, 

o caso de Fernandópolis teve um detalhe interessante. A mãe foi compelida a participar 

das aulas junto com sua filha e, a certa altura, o dirigente da escola comentou que 

“qualquer participação da família na escola é positiva”. A participação da família na 

vida escolar sabidamente é um fator importante para a melhoria da qualidade do ensino. 

Porém, não é “qualquer” participação que é positiva. Participação positiva é sempre 
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aquela em que a família, compreendendo a importância da educação, passa a ser 

parceira consciente da escola no desenvolvimento escolar do seu filho e passa a 

defender e até a reivindicar a melhoria do ensino. Por exemplo, muitas famílias 

vulneráveis não têm um claro entendimento de que crianças e adolescentes com menor 

escolaridade e menor qualificação terão, no futuro, piores empregos e nível mais baixo 

de renda. Essa discussão mais ampla e mais estratégica do significado da educação no 

desenvolvimento de pessoas e sociedades é uma questão de fundo que, muitas vezes, 

não é realizada junto àqueles a quem mais ela interessaria. Instala-se então uma 

contradição: porque é necessário buscar trabalho e renda, a escola é desprezada. Isso 

pode funcionar no curto prazo, mas no futuro dificultará a busca de um padrão de vida 

melhor e mais sustentável. Nesse sentido, a participação da família na escola deveria ser 

mais discutida. As Associações de Pais e Mestres, as comunidades, precisam ser 

estimuladas a tomar para si a discussão da importância da escola e de como melhorá-la. 

Se isso acontecer, casos como o de Fernandópolis terão sido positivos. 

Letícia Rocha / VIA blog 
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8.2 - Evasão escolar lidera denúncias nos Conselhos Tutelares 
 

 

Evasão escolar lidera denúncias nos Conselhos Tutelares 

Iuri Botão 

quarta-feira, 31 de outubro de 2012 10h6 

 
A frequência irregular nas escolas, a chamada evasão escolar, foi a principal causa de 

denúncias nas duas unidades do Conselho Tutelar em Piracicaba neste ano. O Jornal de 

Piracicaba teve acesso aos dados consolidados do primeiro semestre, que apontam 367 

denúncias de faltas frequentes dos alunos feitas por escolas estaduais e municipais. 

Houve ainda no período 204 denúncias de negligência. 

A lista divide as denúncias em 11 áreas e envolve, por exemplo, conflitos familiares, 

maus-tratos, exploração sexual e uso de entorpecentes pelos pais ou pelas próprias 

crianças e adolescentes. 

O trabalho do Conselho Tutelar é fazer valer o ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), estabelecido pela lei federal 8.069/1990, que tem como base o princípio 

de que as crianças e os adolescentes têm absoluta prioridade na preservação de seus 

direitos fundamentais: vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, 

profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e 

comunitária, e usam os meios legais possíveis, como o Ministério Público ou a própria 

Justiça, por meio da Vara da Infância, para garantir o êxito. 

As denúncias partem das escolas a partir do momento em que os alunos têm um 

determinado número de faltas, consecutivas ou não. As ações do Conselho, nesse caso, 

têm início no contato com os pais. “Infelizmente, essa questão envolve muitas 

condições das famílias e a maioria tem a ver com problemas financeiros de pais que têm 

que sair para trabalhar e deixam os filhos por conta própria. Muitos se mostram 

surpresos com o nosso contato, dizendo que os filhos não vão à escola”, disse um dos 

conselheiros, que preferiu não se identificar. 
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A presidente do CMDCA (Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de 

Piracicaba), Keila Arruda Nicolau Valente, atribui a evasão e a negligência a outros 

fatores como o uso de drogas por parte dos pais ou dos próprios adolescentes, fatos que 

também foram alvos de denúncias no período. O problema dos entorpecentes, somando-

se o uso de drogas pelos pais e pelos filhos, ocupa o terceiro lugar na lista de 

atendimentos. 
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