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RESUMO

Nesta monografia tentamos investigar as origens da evidente reação negativa da maioria
das pessoas ao estudo de assuntos que exigem, mesmo em nível elementar, o uso do raciocínio
abstrato (RA), como a Matemática, a Química e, principalmente, a Física. Após uma aplicação dos
testes de RA constantes da bateria de testes BPR5 (de uso sancionado pelo Conselho Federal de
Psicologia), sob a supervisão de uma psicóloga, a uma amostra relativamente pequena, mas bastante
variada  de  alunos  de  diferentes  séries  do  Nível  Médio,  todos  da  Rede  Pública  de  ensino,
constatamos, pelo menos dentro dos limites da nossa amostra, que o desempenho dos estudantes
neste teste não diferia muito da média brasileira atualmente usada como padrão, o que indicaria não
haver  dificuldade  significativa  para  a  maioria  dos  alunos  para  raciocinar  abstratamente.  Deste
modo, a reação dos alunos à Matemática e à Física nos pareceu, em grande parte, emocional, e
decidimos  fazer  uma  análise  baseada  na  Psicologia  Analítica,  a  teoria  criada  por  C.  G.  Jung.
Concluímos, em primeiro lugar, que, os alunos das Licenciaturas deveriam ter um melhor preparo
em Psicologia, cursando pelo menos duas cadeiras desta disciplina, ao invés de uma como acontece
atualmente.  Em  segundo  lugar,  achamos  que  a  Psicologia  Junguiana,  devido  a  sua  grande
abrangência, pode ser uma ferramenta valiosa na compreensão e na tentativa de obter soluções dos
problemas emocionais que podem causar, pelo menos em grande parte, esta rejeição à Física.



Palavras chave: Ensino de Física, Raciocínio Abstrato, Psicologia Junguiana.

 

RESÚMEN

En este trabajo habemos nosotros intentado investigar las orígenes de la evidente reacion
negativa presente en la major parte de los indivíduos quando se piede que estudien subjectos que
envolvem, miesmo que sea en nível elemental, la utilizacion del raciocínio abstrato(RA), de que son
exemplos las Matemáticas, la Química e, en el caso deste trabajo, la Física. Empezamos aplicando
los testigos de RA inclusos en la coleccion BPR5(cuya utilizacion queda sancionada por el Consejo
Federal  de  Psicologia  brasileño),  bajo  la  supervision  de  uma  psicóloga,  a  uno  conjunto  de
estudiantes del Nível Intermédio. Nuestra muestra há sido tica, mas la variedad há sido todavia mui
grande. Nuestros resultados indicam que, dentro de los limites de nuestro universo muestral,  los
estudiantes non estan muy lejos del resultado promediado patrón utlizado en Brasil, indicando que
los alumnos testados non deberiam tener ninguna gran dificultad em emplear el RA. Arribamos
entonces a la conclusion que el bloqueo mental de los alumnos debe ser, en gran parte, emocional, e
esto  nos  há  conducido  a  intentar  un  análisis  con  basis  en  la  Psicologia  Analítica,  la  teoria
psicológica desarollada por C.G.Jung. Nuestra primera conclusion há sido que los estudiantes de los
cursos de formacion  de professores del Nível Intermédio deberiam tener, en sus currículos, dos
disciplinas de Psicologia, al invés de uma, como queda acontecer hoy.  La segunda há sido que la
Psicologia  Junguiana,  debido a  su mayor  alcance,  puede ser una hierramienta  muy útil  para el
intento de comprender e solucionar estes problemas emocionales, que puedem, por lo menos en
gran parte, ocasionar repulsion a la Física de parte de los alumnos.

Palabras llave: Ensenanza de Física, Raciocinio Abstracto, Psicologia de Jung.

 

RÉSUMÉ

Dans cette monographie nous essayons d'enquêter sur les origines de la réaction négative
apparente de la plupart des gens aux études des sujets qui nécessitent, même au niveau élémentaire,
l'utilisation  de  rasonnement  abstrait  (RA),  comme  les  mathématiques,  la  chimie,  et  surtout,  la
physique.  Après  une  application  des  tests  de  RA qui  font  partie  de  la  batterie  de  tests  BPR5
(l’utilisation sanctionné par le Conseil Fédéral de Psychologie du Brésil), sous la supervision d'une
psychologue, d'un relativement petit, mais assez varié échantillon d'élèves des trois séries de niveau
intermédiaire,  tous procedés du système d’écoles publics, nous avons trouvé, au moins dans les
limites de notre échantillon, que les performances des élèves dans ce test ne différent pas beaucoup
de la moyenne nationale actuellement utilisé comme standard, ce qui indiquerait aucune difficulté
significative pour la plupart des étudiants au raisonnement abstrait. Ainsi, la réaction des élèves aux
mathématiques et de la physique nous a semblé, en grande partie, d’origine émotionnel. Alors, nous
avons décidé de faire une analyse basée sur la psychologie analytique, la théorie créée par CG Jung.



Nous  avons  conclu,  en  premier,  que  les  étudiants  universitaires  des  cours  de  formation  de
professeurs pour le niveaux  intermédiaire  doivent avoir de meilleure préparation en psychologie,
assister  à,  au  moins,  deux  disciplines  de  ce-cours-là,  plutôt  qu'un  seul,  comme  cela  se  passe
actuellement. Deuxièmement, nous pensons que la psychologie jungienne, en raison de sa grande
variété, et peut être un outil précieux dans la compréhension et un effort d'obtenir des solutions à
des problèmes émotionnels qui peuvent causer, au moins en grande partie, ce rejet de la physique.

Mots clés:  Enseignement de Physique, Raisonnement Abstrait, Psychologie Junguiénne. 
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• INTRODUÇÃO

Não  é  de  hoje  que  muitas  pesquisas  têm  sido  feitas  sobre  as  dificuldades  do

ensino/aprendizagem nas escolas. Dentre estas pesquisas, as relacionadas ao ensino/aprendizagem



de Matemática, desde as primeiras séries do ensino fundamental e de ciências, sobretudo a Física,

no ensino médio, tem tido grande destaque.

Uma  das  causas  mais  pesquisadas  é  deficiência  na  formação  dos  professores.  Neste

trabalho, chamamos brevemente a atenção para o fato que, infelizmente, o ensino de Psicologia nas

Licenciaturas, que há alguns anos era distribuído em duas disciplinas, com carga horária de 60 h

cada, teve uma redução de sua carga horária à metade, diminuindo em muito, é claro, o treinamento

que poderia habilitar o professor a reconhecer os alunos com bloqueios mais evidentes (traumas), a

tentar ajudar o aluno nos casos mais simples e a encaminhar a centros de atendimento (a grande

maioria das universidades públicas possuem centros deste tipo, gratuitos) os casos que considerasse

mais difíceis. 

A aprendizagem destas disciplinas representa, para a grande maioria dos alunos, um sério

problema.  Estudantes  que  não apresentam nenhuma causa neurológica  que pudesse perturbar  o

aprendizado,  em geral,  apresentam uma espécie  de bloqueio quando se trata  destas  disciplinas.

Parece então razoável supor que boa parte destas dificuldades possa ter origem psicológica.

Contudo,  a  dificuldade  que  é  o  principal  objeto  de  estudo  desta  monografia  está

relacionada com a evidente aversão que a grande maioria dos alunos tem a estas disciplinas. Como

a Matemática e a Física exigem um elevado grau de capacidade para perceber e aplicar relações

entre fenômenos e símbolos abstratos, buscamos entender esta aversão a partir das deficiências de

raciocínio abstrato que estes alunos possam apresentar. A hipótese é de que não há uma aversão

direta a estas disciplinas, mas sim uma aversão às disciplinas que exigem capacidade de raciocínio

abstrato.

O raciocínio pode ser encarado como uma capacidade cognitiva exigida na resolução de

problemas simples  ou complexos,  tanto de ordem intelectual  como de situações  quotidianas.  O

raciocínio é um mecanismo cognitivo utilizado para solucionar problemas em diferentes formas de

conteúdo  (numérico,  verbal,  espacial,  abstrato  e  mecânico).  Tratando-se  especificamente  do

raciocínio  abstrato,  pode-se  dizer  que  se  caracteriza  pela  capacidade  de  resolver  problemas

envolvendo conceitos abstratos.

O conceito “raciocínio”, segundo Almeida (1988b), é associado a outros conceitos, como

inteligência, resolução de problemas e compreensão/pensamento. É abordado a partir de diversas

perspectivas  teóricas  tais  como a desenvolvimentalista,  a  cognitivista  e  a  diferencial  (Almeida,

1988b).  Na tentativa de elucidar o conceito de raciocínio,  comentaremos um pouco sobre estes

outros conceitos, principalmente o de inteligência.

Com o objetivo de tentar obter indícios que levem a descoberta de algumas das causas para

a evidente aversão às disciplinas que exigem capacidade de raciocínio abstrato, manifestadas pela

grande maioria dos alunos, utilizamos a análise de resultados da aplicação de testes de raciocínio



abstrato.  Por  tratar-se  de  uma  abordagem  interdisciplinar  contamos  com  o  auxílio  de  um

profissional  de  psicologia.  O  teste  consiste  de  um  conjunto  de  25  questões  que  devem  ser

respondidas em no máximo 12 minutos. Voltamos nossa atenção para os problemas relacionados à

aprendizagem  da  Física  no  ensino  médio.  Portanto  os  testes  foram  aplicados  em  turmas  de

estudantes das séries do ensino médio. 

No entanto,  os  resultados  dos  testes  não parecem justificar  a  hipótese  de a  origem da

aversão  às  disciplinas  cujo  aprendizado  envolve,  mesmo  no  nível  médio,  uma  utilização  mais

intensa de raciocínio abstrato em comparação com outras disciplinas neste mesmo nível, ter origem

em alguma condição intrínseca ao estudante, pois o desempenho dos alunos não foi tão diferente

assim da média de padronização brasileira (Almeida,  2011, P. 36). Ressaltamos que os próprios

psicólogos estão de acordo com a afirmativa que esta média, além de ser antiga (aprox. 16 anos) foi

realizada com uma amostragem muito pequena (pouco mais de mil estudantes) comparada com a

população brasileira da época, mais de 150 milhões de habitantes.

Sendo assim,  nos  pareceu  interessante  procurar  por  explicações  alternativas,  e  aquelas

baseadas na Psicologia Analítica de Jung nos pareceram mais promissoras,  por esta corrente da

Psicologia ser mais abrangente. Sendo assim, logo no próximo capítulo apresentaremos um resumo

contendo as ideias essenciais  desta teoria e, nas considerações finais será feita uma tentativa de

lançar alguma luz sobre o problema utilizando os conceitos junguianos em associação com uma

análise envolvendo conceitos sociológicos e socioeconômicos.

 

• ALGUNS CONCEITOS DE PSICOLOGIA JUNGUIANA

Embora tenha iniciado seu trabalho em Psicologia como discípulo de Freud, que chegou a

considera-lo seu herdeiro  intelectual  (Grinberg,  1997),  Jung rompeu com a linha  freudiana  por

considera-la um pouco restritiva, e desenvolveu sua própria teoria, a Psicologia Analítica, buscando

estabelecer um edifício teórico com maior abrangência.

Em seu trabalho Jung postulou três componentes para  a psique:  a persona,  o ego e a

sombra (alguns críticos cinematográficos sugerem que os roteiros dos filmes da saga Guerra nas

Estrelas teriam sido influenciados pela teoria de Jung, bem como pelos conceitos do budismo. Por

outro lado, é bem conhecido o fato de que Jung era um estudioso das várias tendências religiosas,

sendo inclusive amigo pessoal de Mircea Elíade,  considerado até hoje como a maior autoridade

mundial no estudo das religiões comparadas). Ver, por exemplo, Mircea Elíade  Mitos, Somhos e

Mistérios de 1957.

 A persona seria aquela parte de nossa personalidade que apresentamos ao mundo exterior,

à sociedade, sendo por isto muitas vezes representada por uma máscara. Era assim que os atores do



teatro grego na Antiguidade Clássica denominavam as máscaras que usavam para representar os

personagens.  As pessoas têm , em geral, mais de uma persona, e as intercambiam de acordo com a

conveniência do momento e do ambiente (isto é retratado de modo hilariante e, é claro, exagerado,

no excelente filme Zelig, de Woody Allen). Sendo assim a etiqueta, as regras de convivência de

corporações como os militares, os sacerdotes, etc... são todas exemplos de personas.

Figura  1 – Persona.  Fonte:  Livro  Jung:  o homem

criativo.

Já a sombra é uma instância composta, principalmente, por tudo que a consciência do ego

rejeita.  Devemos  ressaltar  logo,  porém,  que  a  sombra  possui,  também,  aspectos  positivos:  a

criatividade artística e científica e a solução de problemas complicados são dois exemplos em que o

pensamento inconsciente,  e portanto a sombra,  desempenha um importante  papel.  Todos nós já

passamos  por  esta  situação:  pensamos  conscientemente,  com  grande  esforço  e  concentração,

tentando  resolver  um  problema  complicado,  que  envolve  raciocínio  lógico  (uma  questão

matemática,  por exemplo)  e  depois de um certo tempo,  cansados,  deixamos o assunto de lado.

Passado um certo intervalo, que pode ser de horas, dias e às vezes, até de semanas, eis que “ a

luzinha  acende”:  a  solução  aflora  subitamente  em nossa  consciência,  como  se  estivesse  sendo

elaborada  em algum outro lugar  (na realidade,  nas instâncias  sombrias  de nosso psiquismo,  no

inconsciente) e nos fosse entregue naquele momento. Todo estudante lembra como isto é terrível

quando acontece durante e após uma prova. O Beatle Paul Mac Cartney relatou várias vezes que

passou cerca de um ano com a linha melódica da canção Yesterday (um sucesso estrondoso, e uma

das  músicas  mais  regravadas  de  todos  os  tempos)  indo  e  voltando  em  sua  cabeça,  até  ter  a

inspiração para escrever a letra.



Figura 2 – Sombra. Fonte: Livro Jung: o homem

criativo

Passando agora ao ego, podemos defini-lo como a parte da psique ligada à consciência, e é

justamente a parte que usamos quando temos a sensação do eu (que é justamente a tradução de ego,

sendo derivadas da mesma raiz, as palavras egocêntrico e egoísta, por exemplo).

Para finalizar esta (brevíssima) introdução aos conceitos junguianos, é importante para o

trabalho que vamos desenvolver caracterizar dois conceitos: o de complexo e o de arquétipo.

Um complexo  é conjunto imagens, associações , ideias, percepções e fantasias, com forte

carga afetiva e energética (no sentido psíquico), encadeadas e agrupadas ao redor de um núcleo

(novamente no sentido psicológico do termo), que é denominado arquétipo na teoria de Jung.

Passemos  agora  à  definição  junguiana  de  arquétipo:  é  um conceito  criado  a  partir  da

observação de temas típicos bem definidos, presentes nos mitos e na literatura universal, que se

repetem nos sonhos, imagens, fantasias, delírios e alucinações de todos os indivíduos. Os arquétipos

constituem uma espécie  de matriz,  uma raiz  comum a toda a  humanidade e  da qual  emerge  a

consciência.  Já  nascemos  com o inconsciente  coletivo  e  desenvolvemos  o inconsciente  pessoal

depois do nascimento. Este inconsciente coletivo é, ao mesmo tempo pré-requisito e depósito da

experiência  humana,  sendo  a  camada  mais  profunda  do  inconsciente.  Ele  corresponde  a  uma

imagem do mundo que se formou ao longo de um grande número de gerações. Os arquétipos se

cristalizaram nesta imagem. Este inconsciente coletivo é, em si mesmo, algo imperceptível,  que

pode, em algumas situações específicas, tornar-se perceptível. 

 

• A AVERSÃO AS DISCIPLINAS QUE EXIGEM RACIOCÍNIO ABASTRATO



As disciplinas de Matemática, Física e Química são as matérias que, popularmente, estão

entre as que mais provocam aversão aos alunos do ensino médio. Se perguntarmos aos alunos com

aversão a estas disciplinas o motivo pelo qual não gostam delas, de uma parte deles, provavelmente,

teremos respostas que nos levarão a acreditar que a aversão a elas está ligada a falta de afinidade.

Contudo, pesquisas têm mostrado que uma parcela destes alunos com aversão a tais matérias, não

gostam  delas  por  simplesmente,  acharem-nas  maçantes,  tediosas,  ou  apenas  transmissão  de

conceitos fundamentais um atrás de outro sem realmente entenderem o raciocínio envolvido em

questão.

Estas  disciplinas,  obrigatórias  nos  currículos  escolares,  exigem  um  elevado  grau  de

capacidade para perceber e aplicar relações entre fenômenos e símbolos abstratos. Por exemplo, o

aluno não visualiza os carbonos fazendo novas ligações em reações orgânicas, nem a estequiometria

da mesma fora do papel, a viagem dos elétrons em suas órbitas em volta do núcleo no modelo de

Bohr, a liberação de prótons de um ácido em meio aquoso entre tantos outros exemplos. Isso acaba

por  comprometer  a  compreensão  das  ciências.  Sem compreensão,  não  há  entendimento  e  sem

entendimento  não  há  aprendizado.  Nestas  matérias,  a  abstratividade  está  presente  em  vários

conteúdos. 

Diante do exposto até aqui, podemos supor que a aversão às disciplinas de Matemática,

Física e Química pode estar relacionada com as dificuldades dos alunos com o raciocínio abstrato.

Os alunos que encontram sérias dificuldades nas disciplinas ligadas as ciências no ensino médio,

particularmente a Física e a Química, e também a Matemática apresentam características comuns

para  o  mau  rendimento.  As  principais  são:  dificuldade  de  concentração  e  de  atenção,  falta  de

memória,  dificuldade  de  raciocinar  logicamente,  criatividade  e  pensamento  abstrato

subdesenvolvidos. 

O método de ascensão do abstrato ao concreto é o método do pensamento que atua nos
concretos,  nos elementos de abstração. Esta ascensão não é uma passagem de um plano
sensível para outro plano racional, é um movimento no pensamento e do pensamento. Para
que o pensamento possa progredir do abstrato ao concreto, tem de mover-se no seu próprio
elemento, isto é, no plano abstrato, que é a negação da imediaticidade, da evidência e da
concretividade. A ascensão do abstrato ao concreto é um movimento para o qual todo início
é  abstrato  e  cuja  dialética  consiste  na  superação  da  abstratividade  (PINHEIRO  apud
SANTOS, 2009, P.66).

 

• O RACIOCÍNIO ABSTRATO



De acordo com Almeida (1988), o conceito de raciocínio é associado a outros conceitos,

como inteligência, resolução de problemas e compreensão/pensamento. Para ele, todos estes outros

conceitos são mais abrangentes que o conceito de raciocínio e estão relacionados à resolução de

tarefas,  de  uma  maneira  geral,  enquanto  que  apenas  algumas  delas  exigem  o  raciocínio. A

inteligência abrange todos os processos cognitivos que vão desde a recepção da informação até a

elaboração  da  resposta,  passando  pelos  processos  decodificação,  memorização,  aprendizagem,

evocação e relacionamento da informação (Almeida, 1988).

Almeida (1988) também estabelece o raciocínio como elemento de confluência das várias

abordagens de inteligência,  principalmente,  as  três  grandes  (desenvolvimentalista,  cognitivista  e

diferencial),  ou  seja,  qualquer  que  seja  a  definição  de  inteligência,  esta  está  sempre  ligada  à

capacidade do indivíduo raciocinar.

• A INTELIGÊNCIA

Um dos temas importantes da psicologia escolar é a questão das relações entre inteligência

e aprendizagem. A inteligência era vista como urna característica inerente que permanecia estanque,

sem possibilidade  de desenvolvimento.  A partir  do  questionamento  desta  linha  de  pensamento,

principalmente por carecer  de um embasamento teórico mais profundo, surgiriam correntes que

redefinem  o  conceito  de  inteligência.  Encontramos  três  abordagens  que  historicamente

constituíram-se  como  os  pontos  de  referência  na  conceituação  da  inteligência:  abordagem

diferencial, abordagem desenvolvimentista e abordagem cognitivista.

Uma concepção muito difundida a respeito da relação entre inteligência e aprendizagem é
que  a  inteligência  é  multidimensional  e  que,  portanto,  as  pessoas  possuem  diferentes
capacidades de tal forma que, dependendo das capacidades mais ou menos desenvolvidas,
corresponderiam facilidades e dificuldades em diferentes áreas da aprendizagem (Flanagan,
Ortiz, Alfonso & Mascolo, 2002; McGrew & Flanagan, 1998; Sternberg & Williams, 1997)
(ALMEIDA; PRIMI, 2004, P.135).

A questão da inteligência e das aptidões representa uma das áreas sobre a qual a Psicologia,

desde seu aparecimento, mais se tem debruçado, em uma tentativa de descrever de formar mais

precisa tais conceitos. A controvérsia se a inteligência deveria ser definida por um fator geral ou se

por um conjunto de fatores com relativa independência entre si despontou a elaboração de modelos

explicativos da estrutura fatorial da inteligência.

Spearman (1927) considera que toda atividade intelectual exprime-se em um fator geral

(g), comum a toda atividade mental, e um fator específico (s) associado a tarefas individualizadas.

“Esse fator g, em termos do significado psicológico, define-se pela conjugação de três operações

mentais: a apreensão da informação, a dedução de relações e a generalização.”(ALMEIDA; PRIMI,



2011, P.11) Nessa linha podemos  definir  o fator  g como a “capacidade básica do indivíduo de

estabelecer  relações  ou a  capacidade  para  pensar  abstratamente”  (ALMEIDA, 1994;  RIBEIRO,

1998 apud ALMEIDA; PRIMI, 2011, p.11).

Um dos trabalhos críticos da teoria do fator g é representado pela Teoria das Aptidões

Primárias (Thurstone, 1938). Em oposição às concepções de Spearman, defende a inexistência de

um fator geral e assume um conjunto de aptidões básicas ou primárias, independentes entre si: S –

espacial,  P –  perceptivo,  N  –  numérico,  V –  compreensão  verbal,  W –  fluência  verbal,  M –

memória,  I  –  indução,  R  –  raciocínio  aritmético  e  D  –  dedução.  Essa  independência  não  foi

demonstrada  estatisticamente  em face  da  extração  de  fatores  decorrentes  das  relações  entre  os

fatores  primários  (fatores de segunda ordem) pelo que o autor  passou a aceitar  a existência  de

fatores mais gerais (ALMEIDA, 1988).

O  confronto  entre  os  dois  posicionamentos  prosseguiu  na  abordagem  fatorial  da

inteligência.  No  entanto,  os  posicionamentos  conciliatórios  foram  se  tornando  cada  vez  mais

frequentes. A teoria da inteligência fluida (Gf) e da inteligência cristalizada (Gc), apresentada por

Cattell (1940) emerge como uma das formas de conciliação.

Cattell aceita existência de um fator geral, mas deriva-o como um fator de segunda ordem.

Assim, o autor isolou uma série de fatores primários,  isolando como fatores de segunda ordem,

entre outros, a inteligência fluida e a inteligência cristalizada, os quais podem ser entendidos como

subdivisões  do  fator  g.  A inteligência  fluida  foi  definida  como  a  “capacidade  de  raciocinar

(estabelecer  relações  e  generalizações)  sobre  problemas  novos  para  os  quais  não  se  possuem

esquemas  de  soluções  previamente  aprendidos”  (HORN;  CATTELL apud  ALMEIDA;  PRIMI,

2011, P.12), representando a capacidade biológica do sujeito ou o seu potencial intelectual pouco

influenciável pela cultura. A inteligência cristalizada está relacionada à capacidade de solução de

problemas  pela  aplicação  de  esquemas  de  soluções  aprendidos  previamente  e  armazenados  na

memória. Relaciona-se, portanto, com a extensão e profundidade dos conhecimentos que a pessoa

tem armazenado.

Carrol (1993) desenvolveu uma meta-análise de quase todos os principais estudos fatoriais

sobre a inteligência publicados nas décadas de 20 a 80. Este estudo resultou no modelo hierárquico

de três estratos resumido na Tabela 1. Os fatores do primeiro estrato são mais específicos. Esses

fatores específicos organizam-se em sete fatores de segunda ordem mais abrangentes, os quais se

associam ao raciocínio (inteligência fluida), à linguagem (inteligência cristalizada), à memória e a

aprendizagem (Gsm), à percepção auditiva (Ga), à percepção visual (Gv), à recuperação de ideias

(Glr) e à velocidade de processamento cognitivo (Gs). Por sua vez, esses fatores de segunda ordem

relacionam-se entre si dando origem ao estrato III, próximo ao que Spearman (1927) chamou de

inteligência geral.



A Tabela 1 apresenta cada estrato em uma coluna. Na terceira coluna estão exemplos de

fatores primários de cada fator abrangente. Na segunda coluna estão os fatores abrangentes e um

resumo dos significados deles. A ordem que tais fatores aparecem indica a associação como fator

geral, isto é, a inteligência fluida é a mais próxima do fator g e a velocidade de processamento

cognitivo a mais distante.

 

 

Estrato
III

Estrato II Estrato I

Fator g Inteligência
fluida
g

Habilidade  de  raciocinar  em  situações
novas,  minimamente  dependentes  de
conhecimentos adquiridos.
Capacidade de resolver problemas novos,
relacionar  ideias,  induzir  conceitos
abstratos, compreender implicações.

Raciocínio sequencial
Indução
Raciocínio quantitativo

Inteligência
cristalizada
Gc

Habilidade  associada  à  extensão  e
profundidade  dos  conhecimentos
adquiridos de uma determinada cultura.
Habilidade  de  raciocínio  adquirida  pelo
investimento  da  capacidade  geral  em
experiências de aprendizagem.

Desenvolvimento
linguístico
Conhecimento léxico
Compreensão e leitura

Memória e
Aprendizagem
Gsm

Habilidade  associada  à  manutenção  de
informações  na  consciência  por  curto
espaço de tempo para poder recuperá-las
logo em seguida.
Habilidade  também  associada  à
quantidade  de  informação  retida  após  a
exposição  a  uma  situação  de
aprendizagem  (geralmente  conteúdos
simples).

Extensão da memória
Memória associativa
Memória visual
(Obs.:  Carrol  (1993)
sugere  que  as  evidências
encontradas não permitem
apresentar  uma  definição
precisa desse fator.) 

Percepção 
visual
Gv

Habilidade  de  gerar,  reter  e  manipular
imagens visuais abstratas.

Visualização
Relações espaciais
Velocidade de fechamento

Recepção
auditiva
Ga

Habilidade  associada  a  percepção  e
discriminação  de  padrões  sonoros
(incluindo  a  linguagem  oral),
particularmente,  quando apresentados em
contextos  mais  complexos  envolvendo
distorções  ou  estruturas  musicais
complexas.

Acuidade auditiva
Discriminação da 
linguagem oral
Discriminação e 
julgamento de padrões 
tonais musicais

Habilidade  de
recuperação
Glr

Habilidade associada à extensão e fluência
de  itens  de  informação  ou  conceitos
recuperados  da  memória  de  longo prazo

Fluência de ideias
Facilidade  de  recordação
de nomes



por associação. Fluência de associações
Originalidade/Criatividad
e

Velocidade  de
processamento
cognitivo
Gs

Habilidade associada à taxa de rapidez de
processamento  cognitivo  em  tarefas
cognitivas simples.

Velocidade perceptual
Tempo de reação simples
Velocidade de 
processamento semântico.

Tabela 1: Modelo de Três Estratos de John B. Carrol

“Os modelos mais recentes sobre a estrutura da inteligência corroboram a ideia de que as

capacidades humanas se organizam hierarquicamente em pelo menos dez áreas amplas de raciocínio

além do fator g” (MCGREW; FLANAGAN, 1998 apud ALMEIDA; PRIMI, 2004, P.135). Essas

dez capacidades são (a) Inteligência Fluida (Gf) referindo-se às operações mentais de raciocínio em

situações  novas  minimamente  dependentes  de  conhecimentos  adquiridos;  (b)  Conhecimento

Quantitativo  (Gq)  referindo-se  ao  estoque  de  conhecimentos  declarativos  e  de  procedimentos

quantitativos e à habilidade de uso da informação quantitativa e manipular símbolos numéricos; (c)

Inteligência Cristalizada (Gc) referindo-se à extensão e profundidade dos conhecimentos adquiridos

de uma determinada cultura; (d) Leitura e Escrita (Grw), referindo se ao conhecimento adquirido

em habilidades básicas requeridas na compreensão de textos e expressão escrita; (e) Memória de

Curto Prazo (Gsm) referindo-se à habilidade associada à manutenção de informações na consciência

por  um  curto  espaço  de  tempo;  (f)  Processamento  Visual  (Gv)  ligado  à  habilidade  de  gerar,

perceber, armazenar, analisar, manipular e transformar imagens visuais; (g) Processamento Auditivo

(Ga) referindo-se à  habilidade  associada à percepcão,  análise  e  síntese de padrões  sonoros;  (h)

Armazenamento e Recuperação da Memória de Longo Prazo (Glr) definido como a extensão e

fluência que itens de informação ou conceitos são recuperados por associação da memória de longo

prazo;  (i).  Velocidade  de  Processamento  (Gs)  relacionado  à  habilidade  de  manter  a  atenção  e

realizar rapidamente tarefas simples automatizadas em situações que pressionam o foco da atenção

e (j)  Rapidez de Decisão (Gt),  referindo-se à  rapidez em reagir  ou tomar  decisões envolvendo

processamentos mais complexos.

• O RACIOCÍNIO

Enquanto o conceito de inteligência abrange todos os processos cognitivos que vão desde a

recepção da informação até  a elaboração da resposta,  passando pelos processos de codificação,

memorização, aprendizagem, evocação e relacionamento da informação, o raciocínio é responsável

pelos componentes de tratamento e relacionamento da informação.

Segundo Almeida (1988), o raciocínio é a capacidade cognitiva exigida na resolução de



problemas simples ou complexos, tanto de ordem intelectual como de situações quotidianas. Ele é

um dos elementos mais importantes da resolução de problemas, principalmente quando as tarefas a

serem resolvidas exigem descobertas de relações, comparação de elementos e a escolha de uma

entre  várias alternativas  propostas como resposta e está  relacionado à apreensão e aplicação de

relações. 

Para Almeida (1988), na perspectiva cognitivista, o raciocínio seria caracterizado por:

• Identificar os elementos de uma tarefa ou problema;

• Retirar conclusões lógicas da informação fornecida e processada;

• Compreender a sua formulação;

• Conceber formas alternativas de resolução;

• Avaliar as diferentes alternativas de resolução;

• Avaliar a adequação da resposta dada ao problema, considerando a especificidade da

situação e suas consequências.

“Pode-se  dizer  com  isso,  que  o  raciocínio  é  um  mecanismo  cognitivo  utilizado  para

solucionar  problemas  em diferentes  formas  de  conteúdo (numérico,  verbal,  espacial,  abstrato  e

mecânico)” (ANDRIOLA; CAVALCANTE, 1999, p.26), ou seja, podemos falar em pelo menos

cinco formas distintas de raciocínio: raciocínio numérico (RN), raciocínio verbal (RV), raciocínio

espacial  (RE),  raciocínio  mecânico  (RM)  e  o  raciocínio  abstrato  (RA).  “Tratando-se

especificamente do raciocínio abstrato, pode-se dizer que se caracteriza pela capacidade de resolver

problemas compostos por símbolos abstratos.” (ANDRIOLA; CAVALCANTE, 1999, p.26).

 

• OS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DO RACIOCÍNIO

Objetivamos  neste  trabalho  investigar,  no  ensino  médio  brasileiro,  a  relação  entre  as

dificuldades na aprendizagem da Física, a aversão a esta disciplina e as dificuldades dos alunos com

o raciocínio abstrato. Para tanto, é necessário mensurar a capacidade de raciocínio abstrato destes

alunos. Em muitas situações como, por exemplo, a avaliação das dificuldades de aprendizagem, os

psicólogos precisam tomar decisões sustentadas em avaliação das aptidões.

Abordando a importância  da utilização do raciocínio abstrato por estudantes  do ensino

médio,  podem-se  destacar  as  disciplinas  de  Química,  Matemática  e  Física  como  exigindo  um

elevado grau de capacidade para perceber e aplicar relações entre fenômenos e símbolos abstratos.

(ANDRIOLA; CAVALCANTE, 1999, p.26).



Sendo o raciocínio a capacidade cognitiva exigida na resolução de problemas simples ou

complexos, tanto de ordem intelectual como de situações quotidianas, a relevância da sua avaliação

centra-se na possibilidade de explicação de comportamentos educacionais que objetivem a melhoria

do rendimento escolar dos alunos. Medidas educacionais podem ser adotadas a partir da análise dos

resultados obtidos deste tipo de avaliação.

Segundo  Anastasi  (apud  ANDRIOLA;  CAVALCANTE,  1999,  p.24),  “a  história  da

avaliação  das  capacidades  cognitivas  está  ligada  às  necessidades  sociais,  de  explicação  do

comportamento  humano,  e  educacionais,  que  objetivam a  melhoria  do  rendimento  escolar  dos

alunos”. Nesse sentido, Vianna (apud ANDRIOLA; CAVALCANTE, 1999, p.24) destaca que: “1) a

medida do desempenho escolar é fundamental para uma educação eficiente; 2) os instrumentos de

medida facilitam a observação realizada pelo professor acerca do desempenho dos alunos; e 3)

todos os objetivos educacionais podem ser mensurados”. Assim, a construção e a utilização dos

instrumentos  de  medida  devem  ser  incentivadas,  com  o  cuidado  de  levar  em  consideração  a

validação  dos  mesmos  e  também  de  contar  com  o  acompanhamento  de  um  profissional  de

psicologia. No que diz respeito aos testes psicrométricos e ao seu uso em contexto escolar, podemos

dizer que a atualidade e interesse presente dessa utilização passam pela compreensão dos níveis de

eficiência  e  de  desempenho  dos  alunos  como  elemento  importante  nas  escolhas  escolares  e

profissionais, assim como na análise dos rendimentos escolares atingidos. Sobretudo quando esta

avaliação  consegue  incluir  uma  descrição  dos  estilos  cognitivos,  das  estratégias  e  dos

procedimentos de resolução cognitiva por parte dos alunos, alguma informação interessante pode

ser  obtida para auxiliar  o  professor  e o  aluno na organização e gestão do processo de ensino-

aprendizagem.  Por  último,  a  defesa  de  uma  escola  que  favoreça  a  maior  individualização  dos

procedimentos  de  ensino  e  dos  próprios  conteúdos  curriculares  as  características  dos  alunos,

constitui nova justificação para o uso escolar das provas psicológicas de inteligência, mais ainda

quando  a  escola  assume nos  seus  objetivos  educacionais  o  ensinar  a  pensar  e  a  promoção  do

desenvolvimento cognitivo.

Hoje,  pode  se  dizer  que  a  função  educativa  da  escola  deve  visar  o  desenvolvimento

intelectual  de  cada  aluno,  procurando  adequar,  dentro  das  possibilidades,  os  programas  e  os

métodos às características individuais, que é possível desenvolver a inteligência e que é possível

ajudar o indivíduo a aprender  a raciocinar.  Nos dias atuais,  a escola deve estar preocupada em

capacitar  seus  alunos,  seja  individualmente,  ou  coletivamente,  a  acessar  o  grande  volume  de

informações que a sociedade moderna oferece, exercer um mínimo de avaliação crítica e usá-lo para

resolução de problemas.

A avaliação do raciocínio é feita a partir de medições com o uso de teste de raciocínio. Para

se  entender  a  origem  dos  testes  e  a  importância  de  trabalhos  que  objetivam  a  avaliação  das



capacidades cognitivas,  em especial  a denominada de raciocínio abstrato,  faz-se necessária uma

breve recapitulação de alguns aspectos históricos da psicometria.

• A ORIGEM DOS TESTES

“Das preocupações pertinentes à psicometria, podem ser destacadas: a que deu ênfase à

avaliação dos aspectos psicopedagógicos e clínicos com o objetivo principal de detectar, através de

provas  psicológicas,  o  retardo mental  e  o  potencial  dos  sujeitos  com fins  de  predição  na  área

acadêmica”  (PASQUALI  apud  ANDRIOLA;  CAVALCANTE,  1999,  p.24)  e  a  que  teve  como

objetivo principal o desenvolvimento da própria teoria psicométrica, sobretudo por psicólogos de

orientação estatística.

O  campo  em  que  a  psicometria  se  originou  e  mais  se  desenvolveu  foi  o  dos  testes

psicológicos, que foram surgindo no início do século passado. Os testes de inteligência começaram

a ser usados na China, no século V d.C., mas só se tornaram instrumentos clínicos e passaram a

seguir procedimentos padronizados para aplicação e interpretação no século XX, mais precisamente

em 1904, com os trabalhos pioneiros de Alfred Binet e Theodore Simon, e foram publicados pela

primeira  vez  em  1905.  Os  problemas  existentes  na  educação  deram  grande  impulso  a  esse

desenvolvimento. As escolas da França precisavam de um método objetivo, eficiente e rápido que

possibilitasse diagnosticar deficiências mentais, e para isso Binet e Simon criaram o primeiro teste

de inteligência do Ocidente. Originalmente mediam-se níveis mentais por meio da relação entre a

idade  cronológica  e  o  desempenho  em testes  destinados  a  outras  faixas  etárias.  Assim se uma

criança com idade de 10 anos tivesse mesmo desempenho que a média das crianças de 8 anos,

significaria que ela tinha um nível mental de 8 anos. Com isso se tornou possível medir o atraso ou

o adiantamento mental das crianças, possibilitando oferecer a cada uma delas uma educação mais

personalizada, adequada a seu próprio ritmo de aprendizado.

Os testes foram empregados na classificação das crianças de acordo com o aproveitamento
escolar; na identificação de polos na intelectualidade (retardados / dotados); no diagnóstico
dos fracassos acadêmicos;  no aconselhamento educacional e vocacional e na seleção de
candidatos para escolas profissionais e outras escolas especiais (ANASTASI, 1977 apud
ANDRIOLA; CAVALCANTE, 1999, p.24).

Em 1912, William Stern sugeriu o termo “QI” (quociente de inteligência) para representar

o nível  mental,  e  propôs que o QI fosse determinado  pela  divisão da  idade mental  pela  idade

cronológica. Assim a criança com idade mental de 10 anos e nível mental de 8 anos teria QI 0,8,

porque 8/10 = 0,8. Em 1916, Lewis Terman propôs multiplicar o QI por 100, a fim de eliminar a

parte decimal, e esta fórmula foi mantida durante décadas e continua sendo usada por muitos até

hoje: QI = 100xIM/IC, em que IM = idade mental e IC = idade cronológica. Por esta fórmula, uma



criança de 10 anos com idade mental de 8 teria QI 80, indicando um atraso sensível em comparação

à média das crianças de mesma idade, enquanto uma criança com 10 anos e idade mental de 12 teria

QI 120, indicando um adiantamento sensível em comparação à média das crianças de sua idade.

De acordo com Stern, se uma criança com 5 anos e idade tivesse um QI 200 e outra criança

com 7  anos  também,  tanto  a  criança  de  5  quanto  a  de  7  anos,  quando  se  tornassem adultas,

provavelmente teriam QI 200. Essa ideia também foi abraçada por Terman e todos os expoentes

mundiais  da Psicometria  naquela época.  No entanto,  isso não vinha acontecendo.  Quando essas

crianças se tornavam adultas, aquela que tinha QI 200 aos 7 anos tendia a se tornar um adulto com

QI em torno de 160, enquanto aquela que tinha QI 200 aos 5 anos tendia a se tornar um adulto com

QI  145.  Isso  era  desagradável,  porque  a  invariabilidade  do  QI  era  uma  propriedade  muito

importante para a construção da teoria. Por isso o conceito de QI como divisão da idade mental pela

cronológica foi substituído pelo conceito de QI em função da raridade. Essa mudança foi proposta

por David Wechsler. 

Na década de 1940, o uso do conceito de QI em função da raridade em lugar do conceito

de QI como representação da divisão da idade mental pela cronológica já estava generalizado e as

escalas de QI passaram a ser construídas com base em níveis de raridade.

Durante muito tempo as medidas de inteligência se restringiram aos resultados obtidos

através destes testes psicométricos. Basicamente, através da comparação dos resultados obtidos nos

testes com pontuações pré-estabelecidas, definia-se o "grau de inteligência". Contudo, tal como a

evolução dos conceitos de inteligência mencionada anteriormente, novos instrumentos de medida da

inteligência continuaram surgindo.

Acompanhando o desenvolvimento dos conceitos de inteligência surgiram diversas baterias

objetivando a sua medida. Essas baterias de testes tomam variáveis cognitivas mais processuais e

não  exclusivamente  as  resultantes  da  aplicação  dos  testes  de  inteligência  ou  de  Q.I.,  que

vislumbravam aspectos puramente quantitativos. Há uma maior preocupação com a interação de

diversas variáveis (sexo, idade, classe social, comunidade rural ou urbana, etnia) antes consideradas

isoladamente.

Hoje,  encontramos  diversas  destas  baterias,  da  qual  podemos  destacar  as  classificadas

como testes de raciocínio diferencial, que são destinadas a avaliar a capacidade de raciocínio de

indivíduos  em  diferentes  situações.  No  geral,  as  baterias  de  provas  de  raciocínio  diferencial

pretendem  avaliar  a  capacidade  de  raciocínio  dos  indivíduos  fortemente  associada  ao  fator  g,

recorrendo a provas de conteúdos diversos, ou seja, estas baterias de provas são compostas por

subtestes  que estão associados,  por  exemplo,  à  inteligência  fluida,  à  inteligência  cristalizada,  à

habilidade  quantitativa,  à  capacidade  de  processamento  visual  e  aos  conhecimentos  práticos

mecânicos.



 

• A ESCOLHA DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

O uso de testes psicométricos não é uma unanimidade, em parte por associação aos testes

de QI, mas também pelas várias questões em aberto na investigação sobre a inteligência, desde a

sua  definição  ao  seu  desenvolvimento.  Pelo  meio,  encontram se  ainda,  as  questões  ligadas  as

diferentes formas ou dimensões da inteligência, a sua interdependência com as demais variáveis

contextuais e pessoais, e em particular as questões centradas na sua avaliação.

Contudo,  inevitavelmente,  a  inteligência  permanece  uma  variável  importante  na

compreensão do comportamento humano,  principalmente  quando parâmetros  de realização e de

rendimento estão em causa. Neste sentido, as investigações em torno das componentes cognitivas

do comportamento humano reportam-se a situações escolares, de trabalho e sociais em geral, sendo

possível afirmar que é no contexto escolar que esta variável tem merecido um maior volume de

investigações e goza de maior popularidade.

O desenvolvimento deste trabalho passa pela necessidade de termos a mão um instrumento

de medição, de qualidade, que forneça medidas confiáveis da capacidade de raciocínio abstrato dos

estudantes  das  séries  do  ensino  médio  brasileiro.  A qualidade  da  avaliação  da  inteligência,  e

logicamente do suporte da informação daí decorrente para as decisões educacionais ou outras, está

fortemente condicionada pela qualidade dos instrumentos de medida disponíveis e pela competência

técnica e ética dos seus utilizadores.  Além disso, cada região tem uma realidade própria num e

noutro aspecto, que precisa ser considerada.

As baterias de provas, que objetivam a medida da inteligência, classificadas como testes de

raciocínio  diferencial,  servem ao propósito  deste  estudo,  em particular  a  Bateria  de  Provas  de

Raciocínio (BPR-5) e seu subteste de raciocínio abstrato (RA), atualmente com grande aceitação

por parte dos profissionais de psicologia.

“A BPR-5 fundamenta-se nas concepções fatoriais mais recentes da inteligência (Carrol,

1997)  possibilitando  a  avaliação  simultânea  do  fator  g  (Spearman,  1927)  e  de  fatores  mais

específicos (Thurstone, 1938).” (PRIMI; ALMEIDA, 2000, p. 165) Se pela primeira componente

das  provas  pode-se  avaliar  as  destrezas  mais  intelectivas  dos  alunos  (raciocínio),  pela  segunda

podemos  incluir  na  avaliação  elementos  mais  ligados  aos  seus  conhecimentos,  experiências  e

motivações, tornando a avaliação cognitiva mais abrangente e contextualizada. Assim, esta bateria

de provas de raciocínio avalia as competências lógicas dos sujeitos na apreensão e aplicação de

relações entre elementos (analogias, sequencias, séries, problemas), incluindo-se nessa avaliação os



aspectos específicos do desempenho cognitivo associados ao conteúdo das tarefas.  De acordo com

Almeida  (1988),  tais  conteúdos  (verbal,  numérico,  espacial,  mecânico,  etc.)  encontram-se,  nas

teorias da inteligência, mais próximos da definição das aptidões intelectuais específicas. 

Como  orientam  os  Parâmetros  para  Testes  Educacionais  e  Psicológicos  (American

Psychological Association, 1985), a qualidade dos instrumentos de avaliação está condicionada à

demonstração de evidências de precisão e validade. A BPR-5 (ALMEIDA; PRIMI, 1996) originou-

se da Bateria de Provas de Raciocínio Diferencial (BPRD) construída por Almeida (1986, 1988).

Ela é uma versão reduzida da BPRD adaptada para uso no Brasil. A BPRD é amplamente utilizada

em Portugal desde a década de 80, a partir do que vários estudos se acumularam evidenciando sua

precisão  e  validade  (Almeida,  1987,  1989,  1992 e  1995;  Almeida  & Campos,  1986a e  1986b;

Almeida & Costa, 1989; Almeida & Martins, 1996). 

A adaptação da BPRD para uso no Brasil iniciou-se em 1995 quando foi desenvolvido um

estudo das suas propriedades psicométricas. Este estudo, feito por Primi, Almeida e Lucarelli, foi

publicado em 1996, na IV Conferência Internacional de Avaliação Psicológica.  A versão para o

Brasil  também  demonstrou  possuir  boas  qualidades  psicométricas.  A partir  desses  resultados

promissores,  para  diminuir  o  tempo  de  aplicação  dos  testes,  vislumbrou-se  a  possibilidade  de

diminuir  o  número  de  subtestes  criando-se  uma  nova  versão  reduzida  da  bateria.  Contudo,  no

trabalho adaptativo e na construção dos itens para esta nova bateria procurou-se reduzir o número

de itens sem, no entanto, reduzir as qualidades psicométricas do instrumento, sobretudo em termos

de precisão e de validade. A BPR-5 inclui cinco provas: RA - raciocínio abstrato, RV - raciocínio

verbal, RN - raciocínio numérico, RE - raciocínio espacial e RM - raciocínio mecânico, servindo os

mesmo propósitos que a BPRD.

Com relação aos fatores específicos e adotando a terminologia e definições apresentadas

por Carrol (1997) e Horn (1991) e Woodcock (1990), o subteste RA associa-se principalmente à

inteligência fluida (Gf) definida como capacidade de raciocinar em situações novas, criar conceitos

e  compreender  implicações.  O  subteste  RV  associa-se  à  inteligência  fluida  e  à  inteligência

cristalizada (Gc), definida como extensão e profundidade do conhecimento verbal vocabular, e à

capacidade de raciocinar utilizando conceitos previamente aprendidos. O subteste RN associa-se à

inteligência  fluida  e  em parte  à  habilidade  quantitativa  (Gq)  definida  como a  compreensão  de

conceitos  quantitativos  básicos  como soma,  subtração,  multiplicação,  divisão  e  manipulação  de

símbolos numéricos. O subteste RE se associa em parte à inteligência fluida, mas, principalmente, à

capacidade de processamento visual (Gv) definida como a habilidade de representar e manipular

imagens mentais.  O subteste RM associa-se em parte à inteligência fluida e aos conhecimentos

práticos mecânicos.

Como podem ser observados todos os subtestes associam-se, em maior ou menor grau, à



inteligência fluida, habilidade que é mais semelhante ao fator g de Spearman (1927). O formato da

maioria  dos  subtestes  (analogias  nas  provas  RA e RV e séries  nas  provas  RN e RE) requer  o

raciocínio indutivo e por isso essas tarefas requerem conhecimentos de procedimentos gerais de

raciocínio  como  a  codificação  de  informação,  ou  seja,  recuperação  de  atributos  relevantes  da

memória de longo prazo para a solução do problema (como nas provas RV e RN) e/ou a seleção de

atributos  relevantes  a  partir  da percepção  (como nas  provas  RA e RE),  a  indução de  relações

abstratas  entre  essas  informações  e  aplicação  dessas  relações  para  a  criação  de  novas  ideias.

Segundo Sternberg  (apud PRIMI;  ALMEIDA, 2000,  p.  166),  também “requer  o gerenciamento

metacognitivo composto por procedimentos de planejamento de estratégias de resolução, execução

e controle  da implementação dessas  estratégias,  monitoramento  da implementação e revisão de

estratégias quando necessário”. 

• APLICAÇÃO,  AVALIAÇÃO  E  INTERPRETAÇÃO  DO  INSTRUMENTO  DE  MEDIÇÃO

ESCOLHIDO

A BPR-5 é organizada em duas formas (A e B).  A Forma A aplica-se aos estudantes da 6ª a

8ª série (7º ao 9º ano) do ensino fundamental e a Forma B aos alunos da primeira a terceira série do

ensino médio. Cada forma é composta pelas cinco provas (RV, RA, RM, RE e RN) em cadernos

separados. Então, a Prova de Raciocínio Abstrato (RA) da Forma B é a de interesse deste trabalho.

Ela  é  composta  por  25 itens  (19 deles  são comuns  à  Forma A também)  de conteúdo abstrato,

envolvendo analogias com figuras geométricas onde é necessário descobrir a relação existente entre

os dois primeiros termos e aplicá-lo ao terceiro, para se identificar a quarta figura entre as cinco

alternativas de resposta. O tempo limite para a realização da prova é de 12 minutos. No Anexo I

estão exemplos de itens de conteúdo abstrato presentes na prova de raciocínio abstrato. Portanto,

referindo-se ao subteste RA da BPR-5, logo após entregar o caderno de prova, o examinador pode

explicar que se trata de um teste de raciocínio para avaliar a capacidade de raciocínio abstrato. É

importante salientar que tais capacidades não são fixas e que geralmente se desenvolvem à medida

que a pessoa se envolve mais intensamente em seus estudos escolares. Por último, antes de iniciar a

aplicação,  o  examinador  deve apresentar  um panorama geral  de  como será a  aplicação,  isto  é,

informar como é a prova,  quantas questões ela  tem e qual é o tempo de duração. Feito isto, o

examinador pode iniciar a aplicação entregando, inicialmente, uma folha de resposta (Anexo II) e

solicitado  que  os  alunos,  preencham  o  cabeçalho  com  as  informações  gerais  e  em  seguida

entregando o caderno da prova.

Para corrigir  e  calcular  o número de acertos  deve-se utilizar  o gabarito  para correção.

Devem ser somados os acertos de acordo com o gabarito. Depois de corrigidos, os escores brutos



(número  de  acertos)  devem ser  transformados  para  o  Escore-Padrão  Normalizado  utilizando  a

Tabela A2 do Manual Técnico da PBR-5 (Anexo III). O Escore-Padrão Normalizado (EPN) é uma

escala padronizada na qual a média é igual a 100. O estudo de padronização brasileira do BPR-5

ocorreu nos anos de 1998 e 1999.

Um dos aspectos práticos mais importantes de qualquer instrumento de avaliação refere-se

ao significado dos escores, isto é, à interpretação atribuída aos diferentes níveis de desempenho.

“Tradicionalmente,  a  inteligibilidade  dessas  notas  pode ser  conferida  por  três  procedimentos:  a

referência à norma, ao conteúdo e ao critério” (CRONBACH, 1996 apud ALMEIDA; PRIMI, 2011,

p. 36).

“Dos  três  procedimentos,  um dos  mais  empregados  é  a  interpretação  referenciada  no

desempenho  de  um  grupo  normativo  o  qual  é  usado  na  maioria  dos  testes  psicológicos”

(ANASTASI;  URBINA,  1997  apud  ALMEIDA;  PRIMI,  2011,  p.  36).  “Tal  procedimento

transforma a escala numérica original do teste, que carece de significado prático, para uma escala

numérica  cujos  valores  significam posições  relativas  frente  a  um grupo de  referência,  o  grupo

normativo.” (ALMEIDA; PRIMI, 2011, p. 36).

Para facilitar a interpretação, o EPN pode ser convertido para percentil. O percentil é uma

escala útil por causa de sua simplicidade. Ela é uma escala de 1 a 100 que indica a percentagem de

pessoas,  no grupo de  referência,  que tiveram uma nota  igual  ou  menor  àquela  que  está  sendo

considerada.  Por  exemplo,  a  nota  56  de  um  aluno  indica  que  56%  dos  alunos  do  grupo  de

padronização acertaram o mesmo número ou um número menor de questões do que ele e que 44%

(100-56) acertaram mais questões. Essa conversão é feita com a ajuda da Tabela A7 do Manual

Técnico da PBR-5 (Anexo IV).

 

• RESULTADOS

Seguindo  as  recomendações  citadas  no  capítulo  anterior  deste  trabalho,  os  testes  de

raciocínio abstrato foram então aplicados numa amostra de alunos do ensino médio. Esta amostra

foi composta por estudantes do turno da noite de colégios da rede estadual de ensino do Rio de

Janeiro localizados na cidade de Niterói.  No total, fizeram o teste de raciocínio abstrato 39 alunos

de duas instituições de ensino: Colégio Estadual Baltazar Bernardino e Liceu Nilo Peçanha.

O  Colégio  Estadual  Baltazar  Bernardino  é  uma  instituição  de  ensino  de  103  anos

localizado em Santa Rosa, bairro de classe média da cidade de Niterói. Os alunos deste colégio que

participaram da pesquisa, em geral moradores de comunidades de baixa renda do entorno do bairro,

cursavam o Módulo II do EJA (educação de jovens e adultos). Neste módulo os alunos estudam



conteúdos da Física que são abordados na primeira e segunda séries do ensino médio regular em

quatro tempos semanais.

O Liceu Nilo Peçanha é também uma instituição de ensino centenária com seus 167 anos.

Fica localizado no centro da cidade de Niterói, uma região comercial de fácil acesso às cidades

vizinhas e por isso mesmo o colégio conta com uma diversidade muito grande de alunos oriundos

destas cidades. Os alunos do Liceu que participaram da pesquisa cursavam as séries inicial e final

do ensino médio regular, ou seja, fizeram o teste de raciocínio abstrato apenas alunos da primeira e

terceira séries do ensino médio. 

Observa-se com isso que, de certa forma, diferentemente do que se pretendia inicialmente,

a pesquisa não se estendeu a todas as séries do ensino médio. Por fatores alheios à nossa vontade

nenhum  aluno  da  segunda  série  do  ensino  médio  regular  participou  da  pesquisa.  Porém,  não

intencionalmente  é  claro,  participaram  da  pesquisa  alunos  do  ensino  médio  de  diferentes

modalidades, a saber: o ensino médio regular e o ensino médio na modalidade EJA. No Apêndice I

encontra-se uma tabela com a relação dos alunos que participaram da pesquisa. Esta tabela mostra a

distribuição  dos  alunos  por  série  e  modalidade  de  ensino.  Para  colaborar  com  a  clareza  das

discussões a partir daqui denominaremos os grupos pesquisados de acordo com o Apêndice II.

Os primeiro alunos a participarem da pesquisa foram os do Grupo I que fizeram o teste de

raciocínio abstrato no primeiro semestre de 2014, no dia 10 de junho. A média alcançada por este

grupo foi de 10,75 acertos. No Apêndice III estão uma tabela com os escores brutos obtidos por

cada componente do grupo bem como a síntese do resultado e um gráfico com a curva de Gauss

para esta amostra. O segundo e o terceiro grupos a participarem da pesquisa, foram o Grupo II e o

Grupo III respectivamente que fizeram o teste de raciocínio abstrato já no segundo semestre de

2014 em dois momentos distintos. Num primeiro momento, no dia 18 de setembro fizeram o teste

de raciocínio abstrato os alunos do Grupo II e num outro momento, no dia 14 de novembro, foi a

vez dos alunos Grupo III fazerem o teste de raciocínio abstrato. Os alunos do Grupo II obtiveram

uma média de 13,17 acertos. A curva de Gauss deste grupo e a tabela com os escores brutos dos

seus componentes bem como a síntese do resultado estão no Apêndice IV. Os alunos do Grupo III

obtiveram uma média de 9,00 acertos. A curva de Gauss deste grupo e a tabela com os escores

brutos dos seus componentes bem como a síntese do resultado estão no Apêndice V. No Anexo V

estão presentes fotocópias de três cartões de resposta preenchidos nos três momentos mencionados.

A amostra  completa  reunindo  todos  os  alunos  pesquisados  dos  três  grupos  citados  no

parágrafo anterior obteve a média de 11,46 acertos. O Apêndice VI mostra uma tabela com a síntese

do resultado e o gráfico com a curva de Gauss para a amostra geral.

 



• ANÁLISE DE DADOS

Indiscutivelmente, as médias obtidas foram muito baixas se comparadas com as médias

obtidas no estudo de padronização brasileira da BPR-5 que aconteceu entre 1998 e 1999. Todos os

grupos pesquisados obtiveram médias inferiores às médias obtidas pelos seus respectivos grupos de

normalização. De acordo com a Tabela C6 do Manual Técnico da BPR-5 (Anexo VI), a média

brasileira da terceira série do ensino médio de instituições de ensino públicas é de 14,67 acertos. Já

para a primeira série do ensino médio de instituições de ensino públicas, de acordo com a tabela C4

também do Manual  Técnico  da  BPR-5 (Anexo VII),  a  média  brasileira  é  de  13,42 acertos.  O

Apêndice VII mostra a comparação do Grupo II com seu respectivo grupo de normalização e o

Apêndice VIII apresenta a comparação do Grupo IV com o grupo de normalização da primeira série

do ensino médio. É importante ressaltar que o Grupo IV é composto pelos alunos do Grupo I e do

Grupo III juntos.

O Grupo IV surgiu da inexistência de grupos de normalização para o EJA. Como os alunos

do Grupo I cursavam o Módulo II do ensino médio na modalidade EJA que como já foi dito aborda

conteúdos da Física relativos à primeira e segunda séries do ensino médio regular,  pareceu natural

fazer a comparação com os grupos de normalização de uma das duas séries. De modo a evitar

precipitações, optou-se por não fazer uma escolha arbitrária por uma ou outra comparação, ao invés

disso, as duas foram feitas. A comparação com o grupo de normalização da primeira série pode ser

vista no Apêndice IX e a comparação com a o grupo de normalização da segunda série pode ser

observado no Apêndice X. Nestas comparações se nota que a média obtida pelos de alunos do

Grupo I foi inferior, independentemente do grupo de normalização escolhido para a comparação.

Este  resultado  acabou  por  nos  motivar  a  escolher  para  fazer  as  comparações  o  grupo  de

normalização com menor média, o grupo da primeira série.

Somando-se  ao  exposto,  o  fato  dos  alunos  do  Grupo III  também terem obtido  média

inferior ao seu respectivo grupo de normalização e a comparação entre o Grupo I e o Grupo III ter

mostrado que os resultados alcançados pelo Grupo I não foram inferiores aos dos alunos do Grupo

III, isto acabou por reforçar a alternativa de transformar os dois grupos em um grupo apenas. No

Apêndice XI está a comparação do Grupo I com o seu respectivo grupo de normalização e no

Apêndice XII está a comparação entre o Grupo I e o Grupo III. 

Embora ambos os grupos tenham alcançados médias muito baixas, não se pode dizer que

tenham tido o mesmo resultado. Uma análise mais detalhada revela que estas médias obtidas pelos

diferentes  grupos  pesquisados  estão  mais  ou  menos  afastadas  das  médias  dos  seus  respectivos

grupos de normalização. Enquanto a média obtida pelo Grupo II foi a que mais se aproximou da

média do seu grupo de normalização os alunos do Grupo IV foram os que obtiveram a menor média



e, portanto, a mais afastada do grupo de normalização correspondente.

Outro dado relevante a respeito das médias  alcançadas pelos grupos pesquisados é que

mesmo  a  média  do  Grupo  II  sendo  a  que  mais  se  aproximou  de  seu  respectivo  grupo  de

padronização ela  não foi o suficiente  nem para alcançar  a média do grupo de normalização da

primeira série. Este fato acaba por reafirmar o quanto as médias obtidas pelos grupos pesquisados

foram baixas. O Apêndice XIII mostra a comparação entre o resultado obtido pelo Grupo II o grupo

de normalização da primeira série.

Mas até  aqui foram discutidos apenas dados gerais  como a média.  Se voltarmos nossa

atenção para dados menos gerais poderemos ver que os resultados da pesquisa revelam mais coisas,

como por  exemplo,  a  quantidade  de alunos acima  e abaixo da média.  E já  que tocamos  neste

assunto podemos, então, continuar nossa análise por aí. Como pode ser visto no Apêndice XIV, de

todos os alunos que participaram da pesquisa, 64% acertaram menos que a média brasileira e 36%

obtiveram escore bruto acima desta média. Porém, se pegarmos apenas os alunos do Grupo IV, o

número de alunos que alcançaram resultados acima da média diminui. O Apêndice XV mostra que o

número de alunos deste grupo com resultado acima da média é de 24% enquanto o número de

alunos com escore bruto abaixo da média é de 76%. Por outro lado, esta mesma análise com os

alunos do Grupo II mostra um dado na contramão dos resultados negativos que comentamos até

agora.  A metade  destes  alunos  obteve  escore  bruto  acima  da  média  brasileira,  como  pode  ser

observado no Apêndice XVI.

Contudo  até  aqui  ainda  não  se  conseguiu  relacionar  as  dificuldades  de  raciocinar

abstratamente com as dificuldades de aprendizagem da Física. Porém tudo o que foi discutido até

agora tem relativa importância para este trabalho e por isso merece um aprofundamento maior nas

discussões, principalmente em relação às quantidades de alunos com média de acerto acima ou

abaixo da média brasileira.

Continuaremos,  então,  nossa  discussão  sobre  a  quantidade  de  alunos  com  médias  de

acertos  acima  e  abaixo  da  média  brasileira  retornando  à  discussão  do  quarto  parágrafo  deste

capítulo. Lá se comentou que enquanto o Grupo II obteve a maior e melhor média entre os grupos

pesquisados o Grupo IV foi o que obteve a menor e pior média. Usaremos isso e mais o fato de 50%

dos alunos do Grupo II terem acertado mais do que a média brasileira contra apenas cerca de ¼ dos

alunos  do  Grupo  IV  para  justificar  uma  comparação  direta  entre  os  dois  Grupos.  Ou  seja,

deixaremos de fazer comparações com os grupos de normalização para concentrar nossa discussão a

partir daqui apenas na comparação entre o desempenho dos alunos do Grupo II e do Grupo IV.

De início, nesta nova perspectiva, pode se destacar que se por um lado a pesquisa com os

alunos do Grupo II não alcançou bons resultados quando comparados com a média brasileira por

outro  lado  quando  comparado  ao  desempenho  dos  alunos  do  Grupo  IV  os  resultados  são



animadores. Parte disso talvez se deva ao fato da média alcançada pelos alunos do Grupo IV ter

sido muito abaixo da média nacional. Frente a uma média tão baixa assim, qualquer média que

apenas se aproxime das médias nacionais acaba sendo muito boa. De qualquer forma, como pode

ser facilmente notado no Apêndice XVII, fato é que a média obtida pelos alunos do Grupo II é

consideravelmente maior do que a média obtida pelos alunos que compõem o Grupo IV. 

Lembrando que o Grupo IV é formado por alunos ingressantes no ensino médio e o Grupo

II  por  alunos  que  estão  concluindo  o  ensino  médio,  o  resultado  mostrado  no  Apêndice  XVII

associado também ao fato do percentual de alunos do Grupo II que obtiveram escore bruto acima da

média brasileira ter sido o praticamente o dobro em relação aos alunos do Grupo IV basta para

inferirmos que, de alguma forma, a passagem pelo ensino médio pode ter contribuído para melhorar

o desempenho dos alunos nos testes de raciocínio abstrato.

Esta  inferência  tem  haver  com  o  fato  da  inteligência  não  ser  mais  vista  como  uma

característica  inerente  que  permanece  estanque,  sem possibilidade  de desenvolvimento.  E neste

sentido os testes de raciocínio diferencial não apenas auxiliam a definição de ações a serem tomadas

com o objetivo de atuar nas deficiências apresentadas nos resultados dos testes, mas principalmente,

evidencia que é possível desenvolver a inteligência, que é possível ajudar o indivíduo a aprender a

raciocinar. Isso pode ser feito através de atividades desenvolvidas para este fim. O próprio autor da

BPR-5 sabendo disto também desenvolveu o programa de Promoção Cognitiva, em conjunto com a

Professora Maria de Fátima Morais.

No que se refere a de desenvolver a capacidade de abstração Maciel Silveira dos Santos

também apresenta  o  xadrez  como auxílio  no  desenvolvimento  das  habilidades  cognitivas.  Para

Santos, 2009 p. 66, a abstração requisitada nas ciências exatas é grandemente desenvolvida no jogo

de xadrez. Essa abstração é a capacidade de desenvolver as ideias mentalmente, antes de passá-las a

um plano material.  A verdadeira partida de xadrez desenvolve-se na mente do jogador; é lá que

ocorre a multiplicidade de variantes e artifícios que estarão apenas parcialmente representadas no

tabuleiro.

Antes de se encerrar estas discussões é importante deixar claro que em relação a hipótese

da passagem pelo ensino médio ter contribuído de alguma forma para melhorar o desempenho dos

alunos nos testes de raciocínio abstrato, ela pode ser apenas considerada razoável dado os limites da

pesquisa,  amostra  pequena e outras questões como,  por exemplo,  a influência da idade.  Ora os

alunos da terceira série são sensivelmente mais maduros não apenas no aspecto do conhecimento,

mas também na idade.

 



• CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há, no meio das disciplinas que fazem parte do currículo mínimo do ensino médio, umas

que  causam mais  aversão  nos  alunos  do  que  outras.  Dentre  as  que  causam mais  aversão   se

destacam a Matemática, a Química e a Física. Estas disciplinas tem em comum exigirem dos seus

estudantes mais capacidade de abstração do que é normalmente exigido pelas demais disciplinas.

Isso torna então razoável supor que parte da aversão a estas disciplinas possa estar relacionada com

algum tipo de dificuldade que os alunos possam ter com o raciocínio abstrato. Então, dessa hipótese

se sugere que sejam investigadas tais dificuldades, caso existam. Para este tipo de investigação se

faz  necessário  instrumentos  que  possam  medir  a  capacidade  de  abstração  dos  alunos.  Tais

instrumentos existem e já são usados por psicólogos na avaliação das dificuldades de aprendizagem.

Nesse sentido sugere-se o estreitamento das relações entre as áreas de pesquisa no campo

da educação e da psicologia quando ambas tiverem em comum a preocupação com as dificuldades

da aprendizagem. Esta sugestão não é apenas motivada pelas muitas  propostas de melhorias na

gestão  do  processo  de  ensino-aprendizagem  que  esta  multidisciplinaridade  pode  produzir,  mas

também por uma preocupação em relação a um possível afastamento das duas áreas de pesquisa. Tal

preocupação tem origem em fatos como, por exemplo, a diminuição da carga horária das disciplinas

de psicologia da educação nos cursos de licenciatura.

Neste trabalho se buscou relacionar as dificuldades de aprendizagem de conteúdos de física

apenas  com possíveis  dificuldades  com o raciocínio  abstrato  que possam existir  nos  alunos do

ensino médio. Porém, vários outros fatores estão relacionados com as dificuldades de aprendizagem

da Física, inclusive os de ordem neurológica que podem gerar dificuldades de aprendizagem em

qualquer área. Isso acaba por reforçar a necessidade da atuação conjunta das duas áreas de pesquisa

mencionadas  anteriormente.  Neste  ponto,  voltamos  à  questão  da  redução  da  carga  horária  das

disciplinas  de  psicologia  na  formação  de  professores  que  acabam  por   comprometer  o

desenvolvimento de habilidades para lidarem com estas questões nestes futuros profissionais. E esta

última frase nos lembra, e sugere, uma tentativa de interpretação dos resultados que obtivemos à luz

da teoria de Jung. Usaremos nesta tentativa somente o material que apresentamos no resumo desta

teoria, que apresentamos anteriormente.

Embora todos os grupos por nós pesquisados apresentassem resultados médios abaixo dos

seus respectivos valores de normalização (que, lembrando nossas observações anteriores, devem ser

tomados cum grano salis), estes resultados não justificam, plenamente, em nossa opinião, o baixo

desempenho da maioria dos alunos em matérias em que a capacidade de raciocínio abstrato é mais

solicitada  (no  caso  de  maior  interesse  para  este  trabalho,  a  Física,  mas  a  Matemática  esta

intimamente ligada à questão da Física, conforme veremos mais adiante). A experiência pessoal  de



vários professores de Nível Médio com quem conversamos durante vários anos, e a nossa própria,

mostram  que  os  alunos,  em  sua  maioria,  apresentam  uma  reação  emocional negativa  quando

expostos a estas disciplinas. Ou seja, em linguagem junguiana, estão envolvidos  afetos. Também

constatamos,  tanto  pela  literatura  quanto  por  conversas  com professores  experientes  de  outros

países, que este problema não se restringe a nenhum país e a nenhuma época em especial, tendo

sido observado há  muito  tempo  e em todas  as  comunidades  onde há  registro  de  preocupações

educacionais. Baseados nestas constatações, apresentamos a seguir uma proposta de justificativa

(pelos menos parcial) de nossas observações.

A maioria das pessoas que tiveram acesso à educação formal, seja ela pública ou privada,

deve se lembrar, quando cursavam o pré-escolar, alfabetização e a primeira e a segunda série do

Nível Fundamental, dos comentários que os estudantes mais velhos e os adultos faziam, quando

viam as tarefas ligadas ao aprendizado de Matemática que estas crianças realizavam na escola e/ou

traziam para casa: “  É só isso? Que moleza! Espere só pra ver quando você começar a estudar

Matemática de verdade! Aí você vai ver o que é difícil, essa boa vida vai acabar”...., e assim por

diante, com pequenas variações de linguagem devidas aos diferentes grupos de convivência  e às

diferentes gerações.

Um pouco mais tarde, ainda no Fundamental, quando começa o estudo um pouco mais

aprofundado de Ciências, são comuns os comentários: “ Ciências? Espera até tu chegar no Nível

Médio e pegar Física (com variações para Química, e às vezes, Biologia)! Aí tu vai ver o que é o

cão chupando manga!” (novamente com as variações “dialetais” de praxe). 

E assim estão dadas as condições para  surgimento dos complexos (nos indivíduos) e, com

o passar do tempo, do inconsciente coletivo e  dos arquétipos (nas comunidades e, às vezes, em toda

a  espécie  humana).  Ou seja,  o  professor  de Física,  por  exemplo,  já  recebe  um contingente  de

estudantes “contaminado” por complexos, dos quais o aluno não tem consciência, já que complexos

e arquétipos são, como já vimos, entidades que habitam o inconsciente!

Se  pelo  menos  o  professor,  durante  sua  formação,  tiver  acesso  a  uma  formação

razoavelmente fundamentada em Psicologia (de preferência, em nossa opinião, na obra de Jung, a

Psicologia Analítica), poderá, no que se refere aos entraves psicológicos ao aprendizado, saber com

o que está lidando,  e tentar desenvolver estratégias compensadoras (isto sem falar,  é claro,  nas

dificuldades ao aprendizado causadas pelas inúmeras carências (econômicas, afetivas) que os alunos

das escolas da rede pública costumam apresentar, com, às vezes, grande variação individual. Vale

ressaltar  que  as  carências  afetivas  costumam  ocorrer  com  alunos  de  qualquer  estrato

socioeconômico, ou seja, são comuns tanto na rede pública quanto na rede privada, mesmo com

alunos que vivem em ambiente familiar bem estruturado, já que estas carências são comuns a todos

os seres humanos  durante a  adolescência.  Mais uma vez,  um estudo razoável  de psicologia  da



adolescência (a fase em que  estão a maioria dos alunos do Nível Médio) durante a formação do

professor pode ajuda-lo a detectar os casos mais simples (afinal, todos já fomos adolescentes, e

devemos nos lembrar bem do que passamos) e, nos casos mais complicados, sugerir ao estudante

e/ou  aos  responsáveis  a  procura  de  ajuda  psicológica  (conforme  já  comentamos,  várias

Universidades Federais e Estaduais mantêm serviços de  atendimento psicológico gratuito).

E quanto aos complexos e arquétipos? Neste caso esperamos ter mostrado que a tarefa de

“exorcizar os demônios” não é de modo algum fácil (qualquer um que já tenha tentado argumentar

racionalmente com uma pessoa que exibe preconceito racial, de gênero, ou qualquer outro tipo de

preconceito, inclusive o fanatismo religioso, sabe do que estamos falando). Enquanto a pessoa não

tomar consciência das estruturas inconscientes que dão origem aos seus temores (é este um dos

principais objetivos da terapia psicológica), ela será insensível a qualquer apelo à razão. 

Uma possibilidade já que, conforme mencionamos, está envolvido nesta questão o lado

afetivo  das  pessoas,  é  tentar  fazer  com que os  alunos se deparem com resultados  contrários  à

intuição. O raciocínio intuitivo é o preferido do inconsciente, e muitas vezes conduz a conclusões

úteis, inclusive para nossa sobrevivência imediata. Pode, porém, ser traiçoeiro podendo inclusive

levar, conforme já mencionamos, ao estabelecimento de preconceitos e fanatismos, com todos os

problemas que os acompanham. Num artigo da revista  The Physics Teacher  de Janeiro de 2014,

intitulado “A atração (e o medo) de um mundo anti-intuitivo”, o professor norte americano William

DeBuvitz comenta:

A maioria dos professores provavelmente concordará conosco se afirmarmos que a Física
seria  um assunto terrivelmente chato se todos os  seus resultados fossem intuitivamente
óbvios. O que torna o estudo da Ciência realmente interessante são as descobertas feitas
pelo estudante durante o processo de aprendizado. Mas, o que pode ser interessante para
uma pessoa pode amedrontar outra. Quando confrontado com um resultado surpreendente,
podendo inclusive ser contrário à intuição, um estudante pode pensar:”Aí, que legal! Nunca
pensei que podia ser assim!”. Outro estudante, porém, pode pensar: “Que treco sinistro!
Isso  é  muito  difícil,  é  esquisitão!  Quer  saber,  nunca  vou  aprender  Física,  mermão!”
Infelizmente, o número de estudantes que apresentam a segunda reação pode ser, em nossa
opinião, muito maior. Podem até acabar aprovados, mas não por terem realmente entendido
o conteúdo. Ao invés disso, eles simplesmente memorizam e depois “papagueiam” o que o
ouviram do professor. (DEBUVITZ, 2014, P.62)

Em  seu  artigo,  DeBuvitz  ressalta  ainda  que,  sempre  que  possível,   demonstrações

experimentais simples, em sala de aula ou em um laboratório, devem ser usadas para mostrar os

resultados “estranhos”. Como o autor ressalta, o ensino de Física deve ser muito mais convincente

do que informativo (o que quase sempre é possível em Nível Médio e no ciclo básico dos cursos de

exatas). Sabemos que é quase impossível encontrar um laboratório de Física em estabelecimentos

de Ensino Médio em nosso país (com a honrosa exceção da maioria das escolas técnicas das redes

públicas  estadual  e  federal),  mas  existem  vários  trabalhos  mostrando  que,  com  o  uso  de



equipamentos simples e de baixo custo, muitas demonstrações interessantíssimas podem ser feitas

em sala de aula.

O autor cita, entre outros, o exemplo da assim chamada “terceira Lei de Newton” (ação e

reação),  que  realmente  é  um  postulado  bastante  não  intuitivo,  embora  esteja  em  excelente

concordância com a experiência. Um procedimento simples, que já foi executado por nós em sala

de aula inúmeras vezes, sempre conseguindo despertar algum interesse, e que, após algum tipo de

verificação, pareceu ajudar no entendimento deste enunciado, é o seguinte: colocamos alinhadas, de

frente uma para outra, a uma distância de alguns metros, duas cadeiras de escritório com rodinhas

nos  pés,  que  podem em geral  ser  encontradas  em qualquer  escritório  ou  secretaria  escolar.  O

professor dever trazer uma corda qualquer (cuidado com o possível instinto assassino de alguns

alunos!) de comprimento igual ou maior que a distância entre as cadeiras.  Seleciona então dois

“voluntários” (o próprio professor pode ser um deles), com a condição de um(a) ser razoavelmente

mais massivo que o outro(a) (e portanto razoavelmente mais pesado). O professor pede que eles

sentem nas cadeiras, prende uma das extremidades da corda na cadeira do estudante mais pesado,

que deve permanecer imóvel. 

O professor pede então ao aluno mais leve que puxe a corda com firmeza, e todos poderão

observar que o aluno mais leve aumentará de velocidade muito mais rapidamente, indo em direção

ao  mais  pesado  como  se  estivesse  sendo  puxado  por  ele.  A experiência  pode  ser  ainda  mais

impactante se o professor conseguir afixar uma das pontas da corda a uma parede, enquanto um

aluno sentado na cadeira com rodas puxa a outra extremidade. “Como pode um objeto inanimado,

uma parede, me puxar em direção a ele?”, pode pensar o estudante. Para mostrar que isto não tem

nada de intuitivamente óbvio é interessante lembrar que, nos primórdios das estações espaciais em

órbita, era comum astronautas retornarem à Terra com fraturas no nariz ou nas costelas, e também

com pulsos torcidos ou fraturados, tudo isto causado pela falta de uma análise de ação e reação

antes de atuar sobre algum objeto fixo a bordo, num ambiente com gravidade efetiva desprezível

onde os atritos causados pela compressão devida ao peso dos objetos  sobre o solo não existem.

Voltando  agora  a  questão  afetiva,  também  foi  constatado  em  conversas  com  vários

professores e alunos que a personalidade e o posicionamento emocional do professor (que deve se

refletir no seu posicionamento físico; ver, a este respeito, o excelente livro O Corpo Fala, de Pierre

Weil e Roland Tompakov) Um professor que demonstre gostar do que faz, e que está contente em

estar  na sala  de aula  tem,  é claro,  mais  chances  de tornar  uma aula de qualquer  matéria  mais

interessante. Tudo isto deve estar acompanhado, em nossa opinião, de uma quantidade mínima de

tendência natural para ser professor (o que algumas vezes é chamado de vocação, um nome que

parece despertar reações emocionais negativas muito fortes em algumas pessoas; o vocábulo pode

estar  mexendo  com  algum  (ou  vários)  complexos).  Finalmente,  embora  isto  seja  de  amplo



conhecimento da esmagadora maioria das pessoas envolvidas em educação, quaisquer mudanças

para melhor em nossa estrutura educacional passam por reformas profundas na estrutura de nossa

sociedade em geral, de modo que não existam classes dominantes, interessadas em manter a maior

parte da população em condições de ser facilmente manipulada. Enquanto for este o quadro, é claro

que a educação para a maioria tende a piorar, com aprovações automáticas explícitas ou disfarçadas,

salários ruins para professores, falsas análises de mérito e toda sorte pressão contra os professores

que insistem em tentar manter uma educação pública de qualidade. 
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• APÊNDICES

• APÊNDICE I

Aluno Modalidade de Ensino Série

1 Ensino Médio Regular 3ª
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2 Ensino Médio Regular 3ª

3 Ensino Médio Regular 3ª

4 Ensino Médio Regular 3ª

5 Ensino Médio Regular 3ª

6 Ensino Médio Regular 3ª

7 Ensino Médio Regular 3ª

8 Ensino Médio Regular 3ª

9 Ensino Médio Regular 3ª

10 Ensino Médio Regular 3ª

11 Ensino Médio Regular 3ª

12 Ensino Médio Regular 3ª

13 Ensino Médio Regular 3ª

14 Ensino Médio Regular 3ª

15 Ensino Médio Regular 3ª

16 Ensino Médio Regular 3ª

17 Ensino Médio Regular 3ª

18 Ensino Médio Regular 3ª

19 Ensino Médio Regular 1ª

20 Ensino Médio Regular 1ª

21 Ensino Médio Regular 1ª

22 Ensino Médio Regular 1ª

23 Ensino Médio Regular 1ª

24 Ensino Médio Regular 1ª

25 Ensino Médio Regular 1ª

26 Ensino Médio Regular 1ª

27 Ensino Médio Regular 1ª

28 Ensino Médio EJA Módulo II

29 Ensino Médio EJA Módulo II

30 Ensino Médio EJA Módulo II

31 Ensino Médio EJA Módulo II

32 Ensino Médio EJA Módulo II



33 Ensino Médio EJA Módulo II

34 Ensino Médio EJA Módulo II

35 Ensino Médio EJA Módulo II

36 Ensino Médio EJA Módulo II

37 Ensino Médio EJA Módulo II

38 Ensino Médio EJA Módulo II

39 Ensino Médio EJA Módulo II

• APÊNDICE II

Grupo Composição

I Alunos do Módulo II do Ensino Médio EJA

II Alunos do Terceira Série do Ensino Médio Regular

III Alunos do Primeira Série do Ensino Médio Regular

IV Alunos do Primeira Série do Ensino Médio Regular

(+)

Alunos do Módulo II do Ensino Médio EJA

•  

• APÊNDICE III

GRUPO I

Aluno Escore Bruto
28 9
29 9
30 9
31 14
32 8
33 15
34 12
35 14
36 4
37 14
38 10



39 11
Média 10,75

Desvio Padrão 3,22
Mínimo 4
Máximo 15

• APÊNDICE IV

GRUPO II

Aluno Escore Bruto
1 18
2 16
3 6
4 16
5 7
6 7
7 16
8 12
9 15
10 10
11 13
12 7
13 20
14 13
15 16
16 12
17 16
18 17

Média 13,17
Desvio Padrão 4,25

Mínimo 6
Máximo 20

• APÊNDICE V

GRUPO III

Aluno Escore Bruto

19 10

20 8

21 2

22 12



23 8

24 18

25 11

26 4
27 8

Média 9,00

Desvio Padrão 4,64

Mínimo 2

Máximo 18

 

• APÊNDICE VI

AMOSTRA REUNINDO TODOS OS GRUPOS

Média
11,46

Desvio Padrão 4,31

Mínimo 2

Máximo 20

 

• APÊNDICE VII

TERCEIRA SÉRIE



Grupo de
Normalização

Grupo II

Média 14,67 13,17

Desvio Padrão 5,73 4,25

Mín. 0 6

Máx. 22 20

 

• APÊNDICE VIII

PRIMEIRA SÉRIE

Grupo de
Normalização

Grupo IV

Média 13,42 10,00

Desvio Padrão 5,73 3,89

Mín. 0 2

Máx. 22 18

 



• APÊNDICE IX

GRUPO I VS. GRUPO DE NORMALIZAÇÃO DA 1ª SÉRIE

Grupo de
Normalização

Grupo I

Média 13,42 10,75

Desvio Padrão 5,73 3,22

Mín. 0 4

Máx. 22 15

 

• APÊNDICE X

GRUPO I VS. GRUPO DE NORMALIZAÇÃO DA 2ª SÉRIE

Grupo de
Normalização

Grupo I

Média 15,29 10,75

Desvio Padrão 5,73 3,22



Mín. 0 4

Máx. 22 15

 

• APÊNDICE XI

PRIMEIRA SÉRIE DO ENSINO MÉDIO REGULAR

Grupo de
Normalização

Grupo III

Média 13,42 9,00

Desvio Padrão 5,73 4,64

Mín. 0 2

Máx. 22 18

 

• APÊNDICE XII



GRUPO I VS. GRUPO III

Grupo III Grupo I

Média 9,00 10,75

Desvio Padrão 4,64 3,22

Mín. 2 4

Máx. 18 15

 

• APÊNDICE XIII

GRUPO II VS. GRUPO DE NORMALIZAÇÃO DA 1ª SÉRIE

Grupo de
Normalização

Grupo II

Média 13,42 13,17

Desvio Padrão 5,73 4,25

Mín. 0 6

Máx. 22 20



 

• APÊNDICE XIV

AMOSTRA COMPLETA

 

• APÊNDICE XV

GRUPO IV

 

• APÊNDICE XVI



GRUPO II

 

• APÊNDICE XVII

GRUPO II VS. GRUPO IV

 

• ANEXOS

• ANEXO I

EXEMPLOS DE ITENS DO TESTE DE RACIOCÍNIO ABSTRATO (RA)



 

• ANEXO II

FOLHA DE RESPOSTA

 

• ANEXO III

•



 

• ANEXO IV

• ANEXO V

CARTÕES DE



RESPOSTA PREENCHIDOS

 

• ANEXO

VI



 

• ANEXO VII

•


