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RESUMO

Esse trabalho tem como objetivo desenvolver uma ferramenta diagnóstica dos conceitos

newtonianos para o ensino médio brasileiro. Foi utilizado como ponto inicial da pesquisa o

Inventário do Conceito de Força (FCI) e um banco de dados contendo o resultado de sua aplica-

ção a diversas turmas para tratar de forma quantitativa a elaboração dos diagnósticos. Utilizei

também as ideias dos Inventários Reduzidos do Conceito de Força e tentei validá-las para o

cenário brasileiro. Paralelamente, para a melhor compreensão do funcionamento do FCI, foram

realizadas entrevistas com alunos que haviam sido expostos ao diagnóstico. Como resultado,

proponho o Inventário Reduzido Fluminense, que estatisticamente se mostrou equivalente ao

FCI e é ajustado ao cenário brasileiro.



ABSTRACT

This work had as its objective the development of a survey tool for the newtonian con-

cepts, focused on the Brazilian high school environment. The starting points of this research

were the Force Concept Inventory (FCI) and a database with the results of its application to

freshmen classes at UFF, which was used for a quantitative formulation of the survey. I also

built on the idea of the Half-length Force Concept Inventory, which I tried to validate using data

from brazilian college freshmen. At the same time, interviews were conducted with students

who had been exposed to the FCI survey for a better understanding of its structure. As a result,

I propose the Inventário Reduzido Fluminense, which I show to be statistically equivalent to the

FCI.



CAPÍTULO 1

OBJETIVO DO TRABALHO

Ignorando as evidências identificadas pelas atuais correntes pedagógicas, o ensino médio

Brasileiro continua privilegiando metodologias expositivas. Ainda se acredita que uma exposi-

ção de conteúdos, seguida pela sua memorização e prática através da resolução de exercícios,

em particular daqueles constantes de exames de vestibular, seja a melhor maneira de fomentar

o letramento científico dos alunos. As evidências acima mencionadas contrariam frontalmente

estas expectativas. Na prática, esta insistência em metodologias puramente expositivas cria um

estado de inversão do ônus da educação, onde o resultado numa prova toma aspecto de validação

do ensino e o aprendizado tem importância secundária. Isso é refletido pelo aumento do número

de escolas que adotam o estilo "cursinho"de vestibular, nas quais seus alunos são preparados

para este tipo de exame desde o ensino fundamental. Por outro lado, há muitos professores que

procuram ensinar de forma mais ampla do que a mera preparação para uma prova e tendem a

refletir de forma crítica sobre este tipo de atuação docente (SCHÖN et al., 1992).

As tendências modernas em educação apontam como fundamental a necessidade de se

compreender o aparelho cognitivo do aluno como algo em construção, e não como um ca-

derno vazio a ser preenchido pelas informações que obtiver na sala de aula. O aluno não é

uma "tábula rasa", e suas concepções anteriores à esta fase de escolaridade estão quase sempre

profundamente arraigadas e encontram justificativas próprias a um aparato cognitivo ainda em

formação e, portanto, sem ter atingido um desenvolvimento que lhe permita um pensamento

verdadeiramente crítico. Não é mais possível se conceber um ensino que ignore o repertório

que o aluno traz para a escola, oriundo de suas vivências e reflexões prévias. A identificação

deste repertório ganha, nesta visão, papel fundamental no desenvolvimento e exercício de estra-

tégias pedagógicas eficazes. O que se quer é que elas sejam capazes de partir das concepções

espontâneas dos alunos e produzir ambientes nos quais possam ser postas à prova. Confrontá-

las com evidências concretas e submetê-las ao exercício de um pensamento lógico consistente
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são passos essenciais para o desenvolvimento cognitivo do aluno na escola média.

Para identificar as concepções espontâneas trazidas pelo aluno é necessário se dispor de

instrumentos especificamente voltados para esta finalidade. É esta necessidade que deu origem,

desde o início da década de 1980, ao desenvolvimento de uma série de diagnósticos conceituais

(referência). A construção e validação de um tal instrumento é processo complexo, e a literatura

aponta propostas de metodologias para apoiar este tipo de trabalho (AGUIRRE, 2010). Para os

fins desta monografia, nos limitamos a apontar como essenciais as técnicas de grupos focais e

entrevistas personalizadas, nas quais aluno e professor se engajem num diálogo documentado

e apoiado num protocolo explicito que pretende trazer à tona as concepções espontâneas num

ambiente de risco baixo para o aluno.

Outra finalidade dos diagnósticos é a validação de estratégias pedagógicas. Quando

usado para esse fim, o diagnóstico é, geralmente, aplicado em dois momentos distintos ao

mesmo grupo amostral. Estas duas aplicações são feitas no inicio e no fim do período durante

o qual se utilizou uma determinada estratégia. Quando utilizado com esse propósito, o valor

individual de cada aplicação do diagnóstico não tem significado isoladamente. A informação

estará contida na comparação entre os dois resultados. As diferenças entre eles podem ser im-

portantes indicadores do desenvolvimento cognitivo dos alunos e podem servir de instrumento

de validação da estratégia utilizada.

Dentre estes diagnósticos, o Inventário do Conceito de Força (HESTENES et al., 1992),

que descreveremos na sequência desta monografia, é hoje o mais usado no mundo acadêmico

universitário. Esse diagnóstico foi pensado como base para a produção de um diagnóstico

voltado para as necessidades características do ensino médio brasileiro. Embora seu uso já tenha

sido altamente validado algumas críticas a sua utilização no ensino médio foram explicitadas.

Uma das críticas é o tempo de aplicação, professores dispõe de pouco tempo em sala de aula

para suprir a demanda de conteúdo pedida pelas escolas e esse diagnostico entraria como mais

uma atividade, gastando um precioso tempo de aula. Outra crítica é a linguagem usada pelos

textos do diagnóstico, alguns destes soam obscuros porque utilizam palavras que não pertencem

ao vocabulário usual dos alunos. Por isso, o resultado pode, em alguns casos, estar mais ligados

à pobreza do vocabulário do que ao conhecimento que pretende aferir. Algumas adequações

do FCI à linguagem do estudante poderiam melhorar consideravelmente sua compreensão por

parte dos alunos e aumentar a eficácia do diagnóstico em identificar o que de fato procura.
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Com essa ferramenta nas mãos o professor pode ficar tentador dizer que os problemas

com avaliações acabam, pelo menos para os conceitos newtonianos. Porém, temos que pen-

sar na avaliação como um processo contínuo e significativo para o aprendizado do aluno. A

ferramenta diagnóstica entra como uma das funções da avaliação, a função diagnóstica (KRA-

EMER, 2005). A avaliação deve ser um balanço do desenvolvimento do aluno, não apenas no

que se refere ao conteúdo apresentado numa disciplina, mas abrangendo todo o seu contexto

individual. O diálogo entre professor e aluno deve ser constante para que haja compreensão

das duas partes sobre a continuidade da educação, quais foram os avanços obtidos e as defici-

ências identificadas no processo de ensino/aprendizado. Ou seja, a avaliação é um processo de

continuação da educação, enquanto o diagnóstico é um evento pontual de levantamentos sobre

os conhecimentos prévios e a aprendizagem de um conjunto de conteúdos para se visualizar o

escopo das dificuldades futuras.



CAPÍTULO 2

O INVENTÁRIO DO CONCEITO DE FORÇA

Trata-se de uma ferramenta de diagnóstico que pretende sondar o pensamento concei-

tual sobre o conceito newtoniano de força. Conhecido pela sigla FCI, acrônimo do seu título

original em inglês Force Concept Inventory, ele focaliza o domínio das ideias associadas a força

e movimento. Criado em 1992 pelos pesquisadores David Hestenes, Malcolm Wells e Gregg

Swackhamer, este diagnóstico foi revisado em 1995 e esta é a versão usada atualmente. O FCI

é um teste de 30 questões de múltipla escolha abrangendo temas ligados a cinemática escalar e

vetorial, às leis de Newton, a gravitação, às leis de conservação e a propriedades de grandezas

vetoriais. Em cada questão, uma alternativa identifica o pensamento newtoniano sobre a per-

gunta formulada e sua escolha expressa domínio conceitual. Esta será chamada de a resposta

correta daqui para a frente. Os distratores indicam conceitos espontâneos e a-científicos identi-

ficados pela comunidade de pesquisadores em ensino de Física como frequentes. Cada escolha

feita dentre estes distratores identifica uma particular deficiência conceitual. Um mesmo tema

é objeto, em geral, de mais de uma questão, como mostrado na tabela 2.1 , e essa redundância

pode ser usada para validar a conclusão obtida pela escolha de um distrator.

Tabela 2.1: Taxonomia dos conceitos Newtonianos do FCI.

Conceito Questões

Cinemática 19, 20, 14, 21, 22, 9

Primeira lei 7, 8, 6, 23, 10, 24, 17, 25

Segunda lei 8, 9, 21, 22

Terceira lei 4, 15, 16, 28

Forças se cancelam 11, 17, 25,

Forças de contato 11, 25, 26, 27, 29

Gravitação 1, 2, 3, 12, 13, 17, 18, 29, 30

12
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O FCI foi validado através de análises detalhadas dos itens e entrevistas com alunos. esta

validação envolveu a aplicação do FCI em mais de 1500 estudantes do ensino médio americano

e em mais 500 estudantes universitários. Atualmente é usado em disciplinas introdutórias do

ciclo básico universitário como indicativo de aprendizagem. Para isso, é aplicado no início da

disciplina como um pré-teste e no seu final como um pós-teste. Da mesma forma, é frequente-

mente usado como indicativo de validação de métodos alternativos de ensino, como o método

de aprendizagem por pares (MAZUR, 2013).



CAPÍTULO 3

AS ENTREVISTAS

Como dito anteriormente, uma das finalidades do FCI é a sondagem dos conceitos es-

pontâneos dos alunos. Para isso, todas as alternativas "erradas"de cada questão não são sim-

plesmente incorretas, mas representam a resposta associada à um pensamento típico do senso

comum. Durante nosso estudo do FCI, algumas dessas alternativas levantaram dúvidas sobre

qual foi a raciocínio lógico utilizado pelo aluno para motivar a sua escolha. Também surgiram

dúvidas, em algumas questões, sobre a classificação taxonômica proposta no artigo original do

FCI. Com o intuito de sondar o raciocínio usado pelo aluno para justificar sua respostas e validar

a taxonomia dos conceitos espontâneos foram chamados para entrevista os alunos que haviam

feito o FCI e selecionado alternativas que se enquadram na problemática acima mencionada.

Focalizamos uma alternativa selecionada na questão 3, sobre queda livre, e outra na questão 19,

sobre cinemática escalar. Apenas 2 dentre 7 alunos convidados responderam positivamente ao

convite para uma entrevista.

Foi preparado um protocolo para cada entrevista. Esse protocolo continha uma sequên-

cia de perguntas projetadas para sondar o raciocínio conceitual utilizado pelo aluno para re-

solver a questão. Uma parte essencial deste protocolo consiste em assegurar ao entrevistado

um ambiente amistoso e sem nenhuma hostilidade, de modo a colocá-lo num modo cognitivo

confortável e com uma expectativa de não ser julgado pelas suas respostas. Mais adiante va-

mos explicitar o protocolo utilizado em cada caso. As entrevistas foram também gravadas em

áudio para registro e posterior análise. Elas foram conduzidas pelo autor desta monografia, sob

supervisão presencial de seu orientador.

14
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3.1 Primeira Entrevista

Na primeira entrevista foram formuladas perguntas apenas sobre a questão 3 do FCI.

Primeiramente foi apresentado apenas o enunciado da questão, sem exibir as alternativas, e foi

pedido para que o aluno explicasse os acontecimentos descritos no enunciado. Nessa etapa o

aluno mostra seu domínio conceitual sobre a variação da velocidade no movimento de queda

livre. Porém, quando questionado sobre o motivo desta variação da velocidade, o aluno começa

a mostrar certa dificuldade em compreender o fenômeno, falando termos físicos a esmo, sem

realmente explicar a variação de velocidade.

Entrevistador: Uma pedra é abandonada do teto de um edifício de um andar e cai até

a superfície da terra. Você poderia me descrever o movimento. . . que essa pedra vai. . . vai. . .

decorrer da queda? como vai ser o movimento dessa pedra ?

Aluno: (Parte Inaudível)

E: É queda livre.

A: Ela foi abandonada ?

E: Foi abandonada! Você poderia tentar me descrever como foi o movimento dessa

pedra?

A: Quando ela foi abandonada, a velocidade, ela foi aumentando até ela chegar no. . .

no. . . na superfície.

E: E sobre. . . sobre o movimento, a velocidade dessa pedra, a velocidade vai aumen-

tando, certo? Como você acabou de falar.

A: É, quando ela é abandonada não tem velocidade inicial e vai ganhando velocidade

no decorrer do movimento.

E: OK, muito bem. É. . . Agora mais uma pergunta, é. . . Essa velocidade vai se alte-

rando por motivos de que? Qual é o motivo dessa alteração da velocidade da pedra?

A: O motivo por ela ir aumentando a velocidade ?

E: Uhum. . .

A: No decorrer da. . . do. . . [interrupção do E]

E: Não precisa se preocupar com rebuscar. . . É bem o que você pensa mesmo. É, tipo,

a pedra caiu por que. . . sei lá. . . Não precisa procurar palavras rebuscadas, é bem coloquial
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mesmo.

A: Ela caiu por causa da gravidade, ela vai. . . pra baixo e. . . em relação ao tempo e a

distância a velocidade vai alterando.

Nesta hora é apresentada a questão por completo, texto e alternativas de múltipla esco-

lha. O aluno então responde a resposta certa, contrariando a resposta que havia dado anterior-

mente ao teste. Peço que o aluno explique o que ele acha que está errado nas outras alternativas.

Nesse momento, o aluno começa a dar indícios das suas dificuldades conceituais. A dificuldade

que mais se evidencia é o desconhecimento da lei da gravidade. Quando questionado se a atra-

ção gravitacional é constante, na alternativa B "aumenta sua velocidade enquanto cai porque a

atração gravitacional se torna mais intensa à medida que a pedra se aproxima do chão", ele

fica em dúvida, porém acaba respondendo que é.

"E2: Por que a (alternativa) B está errada ?

A: Porque a atração gravitacional é constante, aqui ela fala que aumenta enquanto a

pedra se aproxima do chão.

E: E você acha que isso não é verdade ?

A: Eu acho que não. . . É... tipo. . . nesse caso aqui, eu acho que não. . . Mas se

comparar. . . (pausa longa)

E: Vai, continua. . . Se comparar...

A: Não assim. . . é. . . Por exemplo, daqui pra cá (mostra com a mão dois níveis pró-

ximos), a aceleração da gravidade é constante. . . mas se comparar, muito distante, não sei se

tem alguma alteração a. . . gravidade.

E: Você acha que teria ou não teria ?

A: Eu acho que não. . . eu não lembro. . . porque teve uma aula que. . . que. . . a gente

perguntou sobre isso. . . em relação como alteraria aqui. . . fora. . . eu acho que não. Eu acho

que é constante.

Ao ser questionado sobre o erro da alternativa D: "cai por causa da tendência natural

que todos os objetos têm de só repousar na superfície da terra" o aluno diz que a resposta ficaria
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correta se a palavra "só"fosse retirada do enunciado. Isso indica que o aluno, ao reproduzir um

pensamento aristotélico sobre a gravitação, não incorporou em seu repertório a importância e

eficácia da noção de força.

A: porque a tendência dos objetos é sempre ir em direção ao centro de. . . sempre ir em

direção. . . para baixo. . . assim, vamos dizer. . . mas de repousar somente. . . só, não sei se está

correto . . .

E: Te incomodou ai, foi o só. . . tenta. . . tanta mudar essa resposta de modo que você

ache que ela seria correta.

A: Acho que só tirando o "só".

E: Então lê como é que fica.

A: Por causa da tendência natural que todos os objetos têm de repousar na superfície

da terra.

E: Então essa você acharia que está certa?

A: É!

No final da entrevista o aluno é confrontado com sua resposta anterior em contraste com

sua nova resposta. Para justificar sua inconsistência, o aluno começa a explicar que a força

gravitacional não se altera entre o primeiro e o último andar de um prédio, em seguida começa

a falar sobre massa e movimento de forma inconsistente. Isso em meu entendimento, indica

que o aluno não tem domínio sobre os temas básicos da física e, ao ser confrontado com sua

insuficiência conceitual, procura subterfúgios em termos que ele acredita estarem ligados ao

tema, porém não os compreende suficientemente para dar significado a suas palavras.

A: Isso (é) que estava me colocando em dúvida. Porque eu acho que a força gravitacio-

nal se eu estiver no. . . lá em baixo e eu estiver no último andar vai estar agindo sobre o corpo

da mesma forma, não tem. . . não vai ter essa diferença; agora, considerando minha massa e o

tipo de movimento, eu acho que não alteraria, eu acho por isso. . . que essa parte de ser mais

intensa a medida com que se aproxima do chão. . . que me deixa mais. . . na dúvida.
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3.2 Segunda entrevista

Nessa entrevista, além das perguntas já realizadas na entrevista anterior, foram feitas,

também, perguntas sobre a questão 19. Nesse primeiro momento, quando o enunciado da ques-

tão 3 é apresentado, de forma verbal, o aluno descreve o fenômeno com satisfatório conheci-

mento newtoniano.

E: Então o que eu quero que você pense é o seguinte: Eu abandono uma pedra, do teto

do edifício de um andar e essa pedra vai caindo até a superfície da terra.

A: ok.

E: Então, por que a pedra cai ?

A: Porque tem uma força que a puxa. Uma força. . . a gravidade, no caso. Em que a

puxa para o chão.

E: Ok! É. . . o que acontece com a velocidade da pedra durante a queda ?

A: A velocidade vai aumentando. Porque a aceleração aponta para baixo, ela vai des-

cendo, cada vez mais rápido.

Porem, quando esse aluno é confrontado com as alternativas do item, escolhe como cor-

reta a alternativa B, sendo coerente com a resposta que havia dado ao FCI. Nesse momento é

questionado o motivo dele ter escolhido essa alternativa. O aluno responde de uma forma con-

fusa. Embora os termos usados pelo aluno tenham total relevância para uma possível explicação

newtoniana do fenômeno, o aluno falha na maneira com que formula a frase.

A: Porque tem a força peso puxa. . . para baixo e faz com que ela vá para o chão cada

vez mais rápido, porque a aceleração aponta e vai. Acho que é basicamente isso que eu vou

conseguir explicar.

É pedido que o aluno explique por que as outras alternativas estavam incorretas. Quando

o aluno fala sobre a alternativa C:"aumenta sua velocidade por causa de uma força gravitacio-

nal aproximadamente constante que age sobre ela", que é a resposta correta, automaticamente
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ele se diz confuso. Na tentativa de explicar o erro, ele contradiz seu raciocínio inicial, dizendo

que a variação da velocidade não é causada pela força gravitacional. Em seguida o aluno fala

termos como "puxado"e "induz massa". Isso, em minha opinião, pode ser evidência de que o

aluno pensa que a massa é causada pela força peso e a queda é causada pela massa.

E: OK! Então a três (Leitura da alternativa C da questão 3), por que não poderia ser

essa ?

A: Calma ai. No caso, tá dizendo que a força é constante, gravitacional sobre ela. Tá,

embolou minha mente.

E: Tudo bem! Se acalma. . .

A: Sim, ela vai aumentando sua velocidade, acho que... não pela força gravitacional em

sí,entendeu? porque ela (parte incompreensível) e vai sendo puxada e então tem que. . . acho

que já induz a massa do. . . da pedra.

Na leitura da alternativa D: "cai por causa da tendência natural que todos os objetos

têm de só repousar na superfície da terra" o aluno demonstra uma concepção muito parecida

com o aluno da entrevista anterior. Aparentemente há uma ideia de "lugar natural", esse lugar

seria "para baixo", ou seja, objetos caem não por causa da ação da força da gravidade, mas por

sua tendência inata de "ir para baixo".

E: Tudo bem. A 4 (Leitura da alternativa D da questão 3), por que não seria essa?

A: Faz um sentido em sí. Porque. . . Ela vai parar no chão. Mas ai se não tivesse o chão

ela iria continuar.

Em seguida, partimos para a questão 19. Agora, a questão completa, enunciado e alter-

nativas, é apresentada ao aluno. O aluno escolhe como resposta a alternativa A: "não", sendo

condizente com sua resposta ao FCI. Na tentativa de exprimir seu pensamento, o aluno afirma,

de início, que os móveis estarem na mesma posição não significa terem a mesma velocidade.

Porém, para o aluno, se estivéssemos tratando da velocidade instantânea quando eles estivessem

na mesma posição, então eles estariam com a mesma velocidade instantânea. Isso aponta uma

falta de domínio básico em cinemática: a definição de velocidade não é um conceito totalmente
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compreendido pelo aluno. Outro fato que evidencia esta deficiência é sua incapacidade de com-

preender a diferença entre velocidade e velocidade média, pois quando a questão trata do valor

em um único ponto tem que estar se referindo a sua velocidade instantânea.

A: Esse aqui está aumentando e esse aqui está constante. Acho que não. Por que eles

estão na mesma posição, no caso... mas não acho que estejam na mesma. . . no mesmo. . . se

fosse na velocidade instantânea poderiam estar no instante 2, 5. Mas eles estão no mesmo

negócio e esse (aponta para o diagrama do móvel com velocidade variável) continua aumen-

tando, e esse (aponta para aquele que tem velocidade constante) continua em constante, na

velocidade constante então... teriam é. . . não estariam na mesma velocidade se esse aqui está

aumentando então, não - pensei comigo mesmo, então não. . .

Seguindo o mesmo padrão da questão anterior, o aluno foi questionado sobre o racio-

cínio usado para descartar as outras alternativas. Quando questionado sobre a alternativa B:

sim, no instante 2, ele responde de forma pouco consistente. Aparentemente, seu raciocínio

primário, e correto, é o de diferenciar posição de velocidade mas tem dificuldade em fazer isso,

e comenta que fazer a diferenciação entre velocidade e posição é coisa confusa.

A: Porque. . . calma ai. Porque como eu falei, eles estão na posição. Isso poderia

confundir bastante a cabeça. Mas ele... ele tá. . . aumentando. . . poderia ser sim, mas compa-

rando ao 5. . . que... a. . . continua na mesma. . . se encontram na mesma posição só que esse

já aumentou e esse aqui está constante, então. . .

Quando questionado sobre a alternativa C: "sim, no instante 5", ele responde que é

incorreta pelo mesmo motivo da B. Porem, na alternativa D: "sim, nos instantes 2 e 5" o aluno

responde que não havia lido a alternativa. Mas responde que não poderia ser, aparentemente

julgando o fato de um manter o movimento uniforme enquanto o outro acelera. A forma como

o aluno usa esse fato para chegar a uma conclusão não fica evidente.
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E: E a D, nos instantes 2 e 5?

A: Que ai já joga pra posição que eles estão. Eu não li essa questão.

E: Tudo bem.

A: Não porque, esse vai aumentar sempre e esse vai ficar constante sempre, então a

posição não vai interferir.

Quando questionado sobre a E: "sim, em algum instante no intervalo entre os instantes 3

e 4", que é a alternativa correta, o aluno a descarta facilmente. O indício é que o aluno cometeu

o equívoco de pensar que uma distância maior da origem implica em uma variação de posição

maior.

E: Tudo bem, então: Sim, em algum instante no intervalo entre os instantes 3 e 4. Por

que não pode ser a E?

A: Por que esse aqui está. . . pelo que eu consigo ver, esse aqui está andando mais entre

o instante 3 e 4 do que o que está indo constante.

Para finalizar a entrevista tentei levar o aluno a uma linha de raciocínio. Questionei-

o sobre a velocidade dos carrinhos nos instantes inicial e final. Em seguida, perguntei sobre

a possibilidade de que a velocidade de um superasse a do outro sem, em algum momento,

terem sido iguais. O aluno explicou que em um momento eles teriam a mesma velocidade mas

"passaria". Por isso, eles não teriam a mesma velocidade em algum instante nesse intervalo de

tempo.

E: Tudo bem, então. . . deixa eu ver. Vou fazer outra pergunta agora. Nos instantes 1 e

2, é. . . quem está andando mais depressa ? O de cima ou o de baixo ?

A: O de baixo.

E: O de baixo está andando mais depressa? E nos instantes 6 e 7, quem está andando

mais depressa?

A: O que está aumentando a velocidade, por que ele está andando maior espaço. . .
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E: Agora vou só te fazer uma perguntinha, pra gente fechar. É possível que um bloco

esteja mais lento que o outro em um instante e em um instante posterior esteja mais veloz, sem

que eles tenham estado na mesma velocidade nesse intervalo?

A: Sim. porque. . . em algum momento eles vão atingir a mesma velocidade mas vai

passar, entendeu. . . em algum momento o que esta mais lento, que no caso é esse aqui, vai

aumentar a velocidade e vai atingir um pequeno ponto, mas depois vai passar

E: Mas é. . . Ele vai passar, ok. Mas ele não vai ter tido a mesma velocidade nesse

instante?

A: Vai, a velocidade instantânea em um certo momento.

3.3 Conclusão das entrevistas

Infelizmente as entrevistas não foram tão satisfatórias quanto esperado, embora ricas

em informação. Também houveram poucas entrevistas. Isso se deve ao fato de haver poucos

alunos dentro do conjunto escolhido e o subconjunto de alunos que se propuseram a participar

de uma entrevista foi ainda menor. Outro fator foi a inexperiência do entrevistador, algumas

respostas poderiam ter sido melhores exploradas e algumas indagações poderiam ter sido me-

lhor elaboradas. Entretanto, essas entrevistas podem apontar um grande desconhecimento sobre

os fundamentos da ciência moderna e esse desconhecimento é frequentemente presente na con-

cepção dos alunos.

Um desses fundamentos frequentemente ignorados aparece nas duas entrevistas e a al-

ternativa ligada ao senso comum é usada de forma parecida pelos dois alunos. Ambos, quando

confrontados com a alternativa D da questão 3, acreditam que uma boa explicação, se não a

melhor, para a queda de objetos é a "tendência natural"que os objetos têm de ir para baixo. Em

ambos os casos, o que pode causar algum incomodo para os alunos ao refletirem sobre esta

alternativa é a possibilidade de não haver chão ao final da queda para os objetos repousarem.

Isso reflete diretamente a concepção aristotélica. Aparentemente a noção moderna de modelo

físico não está bem construída no imaginário dos alunos, pois, embora o modelo de lugar natu-

ral explique o fenômeno da queda dos objetos, ele não é capaz de fazer previsões quantitativas e

seu limite de validade se restringe à superfície terrestre. Então, do ponto de vista da ciência mo-

derna, esse modelo não é válido. Desse modo, o aluno usar o termo "tendência natural"expressa

um desconhecimento sobre a natureza da ciência e remete a uma concepção espontânea.
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Outra parte que é importante pontuar ocorreu durante a segunda entrevista, quando o

aluno foi questionado sobre o item C. Ele afirma que a pedra aumenta a velocidade, porém, não

devido a força gravitacional. Na frase seguinte ele fala sobre a pedra ser puxada, e a palavra

"puxada"aparece em alguns outros momentos da entrevista. Algo semelhante ocorre na primeira

entrevista logo no começo, quando o primeiro aluno é questionado sobre o motivo da alteração

da velocidade na queda livre. Para responder ele primeiramente fala sobre a gravidade, mas logo

em seguida diz que ela vai para baixo. Aparentemente os alunos não conseguem utilizar em seu

repertório intelectual a ideia, ainda que intuitiva, de força. Acredito que eles não consigam

entender a utilização do conceito de força como explicação da interação de objetos. Ou seja, na

mente do aluno, o ato de um objeto cair não ocorre pela força que a Terra exerce sobre o objeto.

Mesmo quando afirma que a pedra cai porque é "puxada"pela Terra, este puxão não é entendido

como uma força. Fica subentendido que a força não é o agente causador da queda, e que a força

gravitacional é algo secundário, místico no imaginário do aluno.

3.4 Entrevistas em ambiente informal

Durante a realização das entrevistas, contei a um amigo meu, que é professor de física,

o trabalho que estava realizando. Falei sobre as entrevistas, os protocolos e mostrei algumas

conclusões preliminares. Ele ficou entusiasmado com a pesquisa e resolveu seguir o mesmo

protocolo, sem muito rigor, com outros colegas nossos que se encontravam próximos. Alguns

desses colegas eram graduandos do curso de física, outros não. Durante essas "entrevistas", o

que apareceu de mais curioso foi a ideia de "lugar natural"quando abordamos o problema da

queda livre. Uma dessas pessoas não tinha a miníma ideia do que era a gravidade. Acreditava

que se um objeto fosse solto fora da Terra esse objeto se moveria, não em direção ao centro do

planeta, mas para baixo, em direção a um referencial não explicitado. Uma das conclusões ane-

dóticas a que cheguei foi a incrível deficiência em compreender a ação da gravidade. Acredito

que essas deficiências vêm do fato de que no ensino básico os professores de física não estão

dando a devida importância à discussão de fenômenos relacionados com esta ação. Os profes-

sores ficam tão presos em questões estilo vestibular que esquecem de discutir esse fenômeno

físico, que foi um dos maiores descobrimentos da humanidade e elemento crucial na construção

de nossa concepção de mundo e universo. Desta forma, acredito que devemos reavaliar e pesar

o que queremos ensinar sobre física na educação básica, se privilegiamos um ensino voltado
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para questões quantitativas e para a resolução técnica dos problemas enfrentados ou se focaliza-

mos prioritariamente um ensino qualitativo, abrangente e focado na resolução critica e reflexiva

para os problemas apresentados.



CAPÍTULO 4

O INVENTÁRIO REDUZIDO DO CONCEITO DE FORÇA

Com intuito de diminuir o tempo gasto com a aplicação do FCI, que é de aproximada-

mente 40 minutos em média, um trabalho recente sugere sua substituição por um Inventário

Reduzido (HAN et al., 2015) (HFCI, do inglês Half-length Force Concept Inventory), apresen-

tado em duas versões. Esses diagnósticos reduzidos, de fato, abreviam o tempo necessário de

sua aplicação para 20 minutos ao invés de 40, por serem mais curtos - 14 questões em vez das

30 originais. No trabalho citado, foram propostas duas versões reduzidas do FCI, a partir das

mesmas questões que compõem o diagnóstico original. Um critério fundamental que norteou a

geração destas duas versões foi o de que ambas varressem o mesmo conjunto de conteúdos, no

entanto, com um subconjunto das questões do FCI original, aproveitando-se das redundâncias

existentes. Com isso, foi possível obter dois diagnósticos distintos, porém equivalentes.

A partir de um banco de dados de respostas ao FCI, os autores determinaram qual distri-

buição das questões referentes ao mesmo grupo de conteúdos entre as duas versões conduzem à

menor diferença possível entre os resultados de cada diagnóstico. Aplicando as versões reduzi-

das, verificou-se que, de fato, a aplicação aos estudantes levava um tempo menor, em relação ao

FCI, e que os resultados entre os diagnósticos diferem pouco. Desse modo, os autores concluem

que os HFCI são uma opção segura em comparação ao FCI e mais econômica em relação ao

tempo gasto na aplicação.
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CAPÍTULO 5

DADOS DA DISCIPLINA FÍSICA POR ATIVIDADES

Os microdados usados neste trabalho foram obtidos das respostas ao FCI dadas pelos

alunos da disciplina Física por Atividades, ministrada pelo professor Jorge Simões de Sá Mar-

tins, nos anos de 2015 e 2016. Esta é uma disciplina obrigatória dos currículos dos cursos de

licenciatura e bacharelado do Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense. O diag-

nóstico FCI foi aplicado a cada uma de 3 turmas, no início e no final de cada semestre. Os

microdados utilizados consistem na resposta individual de cada aluno a cada uma das questões

do FCI, em cada uma de suas duas aplicações.

5.1 Análise dos microdados

Como primeira tarefa, concentrei-me na validação dos HFCI com os microdados dos

estudantes brasileiros acima mencionados. Para cada estudante, gerou-se a porcentagem total

de respostas corretas no FCI completo (F). Gerou-se também a porcentagem de acertos de

cada questão. Selecionando-se as questões que compõem cada um dos dois HFCI, calculou-se

a porcentagem de acertos de cada aluno em cada um dos diagnósticos abreviados.

Comparou-se inicialmente a média em todos os alunos da porcentagem de acertos em

cada um dos dois diagnósticos abreviados com o resultado do FCI completo , equações 5.1,

e verificamos que eles diferem em menos de 10%. Outro indicador gerado para cada um dos

HFCI foi a discrepância média sobre todos os alunos, equaçoes 5.2. Esta discrepância é menor

que 12% nos dois casos. As equações e as tabelas abaixo mostram os detalhes deste cálculo.

F̄ =
∑

N
i=1 Fi

N
, H̄1 =

∑
N
i=1 H1i

N
, H̄2 =

∑
N
i=1 H2i

N
(5.1)
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D1i =| Fi−H1i |, D2i =| Fi−H2i |, D̄1 =
∑

N
i=1 D1i

N
, D̄2 =

∑
N
i=1 D2i

N
(5.2)

Tabela 5.1: Valores do resultado médio dos diagnósticos e suas discrepâncias médias.

- F̄ H̄1 H̄2 D̄1 D̄2
Inicial 45 42 42 6,98 7,02
Final 62 59 59 5,46 6,05

Estes resultados indicam, em meu entendimento, que o comportamento dos HFCI como

diagnósticos conceituais equivalentes ao FCI completo é bastante satisfatório. Isso parece in-

dicar que, além de continuar sendo uma ferramenta para a análise de uma turma, cada HFCI

mantém a característica de um diagnóstico individual. Em relação ao ganho relativo de cada

turma, o FCI continua a diferir em menos de 10% dos HFCI, outro indicativo da confiabilidade

dos HFCI para análise de turma. Porém, as porcentagens de acerto de cada tema do conheci-

mento presente nos diagnósticos mostraram discrepâncias entre os próprios HFCI que chegavam

a até 25%. Isso coloca em dúvida a qualidade dos HFCI em diagnosticar tópicos específicos do

conhecimento, pois, como eles diferem de forma significativa, não é possível saber qual deles

dá o parecer correto.



CAPÍTULO 6

INVENTÁRIO REDUZIDO FLUMINENSE

As divergências entre os tópicos do conhecimento acima apontadas e mostrados na ta-

bela 6.3 não são uma característica desejável numa ferramenta de diagnóstico como essa. Cabe

tentar entender o real motivo que provocam essas diferenças. Para tanto, verifiquei quais eram

as questões que compunham esses tópicos. Essa análise mostrou que as maiores discrepâncias

ocorriam quando havia poucas questões abordando um mesmo tópico. Como uma proposta

para solucionar esse problema, proponho aqui selecionar a mesma quantidade de questões que

os inventários reduzidos originais, porém de forma a minimizar a diferença percentual entre os

resultados de cada tópico nas duas versões do diagnóstico. Com essa nova seleção de questões,

os resultados em cada tópico resultam ser mais equilibrados - em alguns casos este resultado

fica perto da média entre os dois HFCI. Esta foi então a matriz da estratégia de montagem desta

nova proposta de inventários reduzidos. Ela consiste em selecionar questões entre os dois HFCI

de forma que o resultado do diagnóstico não sofra grande alteração, tenha o mesmo número

de questões que cada um deles e que, quando possível, o tópico do conhecimento tivesse dis-

crepância menor do que aquela identificada entre os HFCI. Desta forma, montei um primeiro

inventário reduzido. As questões não utilizadas neste inventário compõem a segunda versão

desse diagnóstico. As configurações de questões desses diagnósticos é mostrada na tabela 6.1.

Tabela 6.1: Disposição de questões das versões do HFCI. O número do item é referente ao FCI.

Conceito HFCI1 HFCI2 IRF1 IRF2
Queda Livre 2 2 2 2
Terceira Lei 15, 28 4, 28 15, 28 4, 28

Força e movimento 13, 17, 26 25, 26, 30 13, 26, 30 17, 25, 26
Movimento Circular 5, 6 7, 18 5, 6 7, 18

Movimento de Projeteis 12 14 12 14
Cinemática 19 20 20 19

Força e trajetória 8-11 21-24 8, 11, 21, 24 9, 10, 22, 23
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Os resultados mostram que essas novas versões do diagnóstico reduzido reduzem a di-

vergência apresentada entre os diagnósticos originais, como mostra a tabela 6.3. A diferença

média percentual (Ī1 e Ī2) e a discrepância média ( ¯DI1 e ¯DI2) com o FCI também resulta ser

menor nesse novo diagnóstico, como pode ser observado na tabela 6.2. Esses resultados supor-

tam a nova proposta de diagnósticos reduzidos aqui apresentada. Ela visa corrigir a discrepância

entre os resultados em cada um dos tópicos do conhecimento, além de manter as outras qua-

lidades dos HFCI. Usaremos para estes novos diagnósticos reduzidos a sigla IRF - Inventário

Reduzido Fluminense.

Tabela 6.2: Valores do resultado médio do IRF e suas discrepâncias médias.

- F̄ Ī1 Ī2 ¯DI1 ¯DI2
Inicial 45 43 41 6,6 7,16
Final 62 58 59 4,97 5,31

Tabela 6.3: Média percentual de acertos em cada tópico do conhecimento.

Conceito HFCI1 HFCI2 IRF1 IRF2
Queda Livre 46 46 46 46
Terceira Lei 56 67 56 67

Força e movimento 34 28 32 30
Movimento Circular 57 53 57 53

Movimento de Projeteis 78 53 78 53
Cinemática 57 47 47 57

Força e trajetória 47 56 52 52

6.1 Modificação de linguagem

O IRF usa, como descrito acima, uma compilação simplificada das questões originais

do FCI traduzido. Cabe aqui expor mais uma contribuição deste trabalho, que diz respeito à

linguagem usada nas questões e alternativas que compõem o IRF.

Os alunos durante a etapa do ensino médio usualmente não tem grande vocabulário. Isso ocorre

por diversos motivos. Logo, como o diagnóstico tem como objetivo uma área bem definida de
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conhecimentos do aluno, que são os assuntos ligados aos conceitos newtonianos, o texto uti-

lizado num diagnóstico deve ser de fácil compreensão. Na versão do FCI que tem sido usada

na UFF, em particular na aplicação aos alunos da disciplina Física por Atividades cujos dados

foram explorados neste trabalho, identificamos frases que geram interpretação dúbia por parte

de muitos alunos. Embora o repertório linguístico deste FCI traduzido não pareça ser de difí-

cil entendimento, a verdade é que o tradutor (orientador desta monografia) não se preocupou

devidamente com a carência de repertório linguístico dos alunos que seriam objeto deste diag-

nóstico. Seu texto deve portanto ser modificado para garantir uma compreensão mais precisa e

menos obscura, usando apenas termos que já façam parte do vocabulário dos alunos. Por esse

motivo propõe-se aqui para a montagem do IRF uma modificação da linguagem utilizada no

FCI.

Podemos citar como exemplo de modificação a questão 15 do FCI. O texto da questão

original esta escrito da seguinte forma: "Enquanto o carro, ainda empurrando o caminhão, está

aumentando o módulo de sua velocidade para alcançar sua velocidade de cruzeiro "e a sua mo-

dificação: "Enquanto o carro, ainda empurrando o caminhão, está aumentando o módulo de sua

velocidade". Essa alteração embora não mude a ideia central da questão, facilita a compreensão

do leitor que não esta familiarizado com o significado do termo: "Velocidade de cruzeiro".



CAPÍTULO 7

CONCLUSÃO

O IRF apresenta algumas soluções para as questões levantadas no corpo desse trabalho.

Contendo menos questões do que o FCI e tendo sua linguagem revisada, ele pode ser um boa

ferramenta para os professores do ensino médio. Embora as duas versões do IRF apresentem

certas variações estatísticas, eles podem ser considerados equivalentes. Pode-se assim utilizar

um no começo do período letivo e o outro no final, para diminuir a chance de memorização das

questões por parte dos alunos.

Porem, os IRF não são tão completos como o FCI, pois certos equívocos lógicos deixam

de ser evidenciados com a falta de redundância nas questões. Também, mesmo com as altera-

ções propostas no capitulo 6, os IRF não são tão precisos como o FCI para a análise de tópicos

de conhecimento. Além disso, o espaço amostral dos microdados é pequeno e falta aos IRF

serem testados individualmente.

Contudo, esse trabalho indica que os resultados do IRF são equivalentes ao do FCI.

Além disso, esses diagnósticos são voltados para o ensino médio, com o tempo de aplicação

reduzido e sua linguagem modificada.
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