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RESUMO

O presente trabalho tem por finalidade apresentar uma alternativa para a melhoria do
ensino de Física no Brasil, procurando mostrar que são pequenas atitudes que podem fazer
diferenças significativas ao longo dos processos de ensino e de aprendizagem no que diz
respeito à Física. No início do trabalho, foi possível perceber quais são as reais competências,
recomendadas pelos documentos oficiais, que o aluno deve desenvolver ao longo do processo
de ensino-aprendizagem, sendo feita também uma profunda reflexão sobre o que realmente
acontece na prática educacional. Para tanto, foi feita uma breve descrição sobre o ensino
tradicional e suas falhas, caracterizado, geralmente, pela passividade do aluno em meio a fala
e escrita do professor. Foram feitas reflexões sobre quais devem ser o caráter e a finalidade de
um ensino eficaz, no sentido de proporcionar uma aprendizagem significativa. Dentre as
diversas possibilidades apontadas para a melhoria do ensino de Física, justificou-se a opção
pela abordagem experimental como estratégia de ensino, ressaltando-se, entretanto, que o
experimento pelo experimento não é suficiente para mudanças efetivas na prática educativa. A
fim de atender a demanda da escola-parceira, Colégio Técnico da Universidade Federal Rural
do Rio de janeiro (CTUR), foram selecionadas e utilizadas atividades experimentais para o
ensino de tópicos da óptica geométrica, em aulas do 2º ano do Ensino Médio (Regular e
Técnico). Os resultados ratificam a importância das atividades experimentais nas aulas de
Física, principalmente no que se refere à motivação dos alunos para o estudo.

Palavras-chave: Ensino de Física, Abordagem experimental, Fenômenos luminosos.

ABSTRACT

This paper aims to present an alternative to the improvement of physics teaching in
Brazil, we want to show small attitudes that can make significant differences in the processes
of teaching and learning in relation to physics. At the beginning of this study, it was possible
to notice the real competences, recommended by official documents, the student should
develop along the teaching-learning process, and a deep reflection was done about what really
happens in the educational practice. So, we made a brief description of the traditional teaching
and its flaws, and it is usually characterized by the passivity of the student in relation to the
teacher’s speaking and writing. Reflections were made about what should be the nature and
purpose of effective teaching, in order to provide a meaningful learning. Among the various
possibilities suggested for the improvement of physics teaching, the choice was justified by
the experimental approach as a teaching strategy, emphasizing, however, that the experiment
by experiment is not enough for effective changing in educational practice. In order to meet
the demands of the chosen school, The Technical College of the Federal Rural University of
Rio de Janeiro (CTUR) experimental activities were selected to teach topics in geometrical
optics, in classes of the 2nd year of high school (Regular and Technical). These results
confirm the importance of experimental activities in physics classes, especially in relation to
students' motivation for the study.

Keywords: Physics Teaching, Experimental Approach, luminous phenomena.
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1 INTRODUÇÃO

O ensino tradicional de Física, pautado na oralidade e escrita do professor, tem se
mostrado ineficiente para o alcance previsto nos documentos oficiais para a educação
brasileira. Esse tipo de ensino, geralmente, coloca o aluno na situação de passividade, além de
não lhe oferecer meios para relacionar o que é ensinado com a sua vida diária. Esta prática
escolar tem resultado em uma profunda aversão por parte da sociedade no que diz respeito à
Física.
As atuais diretrizes educacionais, alicerçadas em resultados de pesquisas em Educação
em Ciências, têm procurado demonstrar que o propósito para o ensino de Física na Educação
Básica não se restringe ao contexto escolar, muito pelo contrário, o seu principal sentido
reside na possibilidade de capacitar o aluno para intervir socialmente em assuntos
relacionados à Ciência e Tecnologia.
Na busca por um ensino mais satisfatório, as pesquisas têm indicado que o professor
deva dar condições para que o aluno seja mais participativo nas aulas, através de interações
com o professor e colegas de classe. Uma alternativa que tem se apresentado para mudanças
nas práticas educativas é a inserção de atividades experimentais como estratégia de ensino.
Entretanto, deve-se ter um cuidado especial com a condução dessas atividades, pois irá
depender de como se dará a realização das mesmas para que esta alternativa se torne uma
aliada na melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem.
Com o objetivo de analisar as contribuições das atividades experimentais nos
processos de ensino e de aprendizagem, particularmente no que se refere ao grau de
envolvimento e à motivação dos estudantes na realização das mesmas, buscou-se, nos
Capítulos 2 e 3, apresentar uma análise dos documentos oficiais e das tendências atuais para o
ensino de Física que dessem suporte ao uso e a forma de realização das atividades práticas
experimentais no contexto escolar.
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No Capítulo 4 são apresentados os principais aspectos metodológicos adotados no
desenvolvimento da monografia, incluindo a justificativa pela escolha do CTUR para a
realização das atividades com os alunos. Neste capítulo, também são descritas as ações que
viabilizaram articular o objetivo previsto inicialmente com a demanda do colégio.
As atividades selecionadas e suas respectivas aplicações podem ser encontradas no
Capítulo 5. Os resultados dessas aplicações, descritos no Capítulo 6, tornaram evidente a
contribuição das atividades experimentais para um ensino mais motivador e um envolvimento
maior dos alunos no processo de aprendizagem que, consequentemente, no que se refere aos
conteúdos explorados, contribuíram para uma evolução conceitual dos alunos.
Por fim, são ressaltadas algumas considerações finais ao longo do Capítulo 7, onde
pode-se concluir que cabe ao professor o papel de agente de mudanças no atual quadro crítico
no qual se encontra o ensino de Física no Brasil. Cabe ao professor a opção por qual prática
educacional adotar.

2 ATUAIS DIRETRIZES EDUCACIONAIS PARA O ENSINO MÉDIO
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/1996), a
Educação Básica tem por finalidade desenvolver nos educandos a capacidade de que estes
possam exercer os direitos e deveres de um cidadão, oferecendo-lhes meios para que os
mesmos possam progredir nos estudos e até mesmo no mercado de trabalho. Esta Lei aponta
que o ensino brasileiro necessita passar por uma reforma em todos os níveis educacionais.
A fim de agilizar tal reforma, foram elaborados, dentre outros documentos, os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Com o intuito de nortear uma base curricular
nacional comum, os mesmos propõem uma nova visão sobre o ensino fornecendo subsídios
aos professores em sua prática educacional. Assim, para diminuir a fragmentação do
conhecimento escolar, o currículo passa a ser estruturado em áreas do conhecimento,
favorecendo a comunicação entre as disciplinas e a exploração de um enfoque interdisciplinar
(BRASIL-MEC, 2000a, p. 7).
Mais recentemente, foram elaboradas as Orientações Educacionais Complementares
aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs +) que apontam para a necessidade de um
ensino contextualizado e interdisciplinar, reiterando a ideia de que as competências e
habilidades, defendidas nos PCNs, devem focalizar a fusão dos conhecimentos disciplinares à
necessária contextualização (BRASIL-MEC, 2002, p. 2).
De acordo com Ricardo (2003, p. 8), é recomendado que todo docente leia os
documentos oficiais voltados à educação, pois assim o mesmo não será ''enganado'' e terá um
papel de destaque na reforma, ou seja, o de ator principal. Entretanto, existe uma distância
muito grande do que é proposto oficialmente para o que é feito na prática educacional. Com
base neste fato, percebe-se que somente a leitura dos documentos não tem se mostrado
suficiente para a consolidação da reforma pretendida.
Na interpretação de Ricardo (2003, p.9), os PCNs e os PCNs+ se relacionam com o
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objetivo de dar um novo sentido aos processos de ensino e de aprendizagem, servindo de
suportes na construção ou reformulação do fazer docente, tanto para os futuros professores
quanto para aqueles em exercício profissional.
No que se refere ao ensino de Física, esses documentos têm servido para auxiliar na
reflexão e busca de respostas para questões importantes, tais como: Para que ensinar Física?
Será que é somente para que o aluno decore fórmulas monstruosas ou só para ter aversão à
disciplina?
De acordo com as políticas educacionais atuais a perspectiva para o ensino de Física é
outra.
A Física deve apresentar-se [...] como um conjunto de competências específicas que
permitam perceber e lidar com os fenômenos naturais e tecnológicos, presentes tanto
no cotidiano mais imediato quanto na compreensão do universo distante, a partir de
princípios, leis e modelos por ela construídos. (BRASIL – MEC, 2002, p.2).

Entretanto, o que os documentos oficiais, voltados à educação, propõem está muito
longe do que se executa na prática educacional atual. Existem muitas dificuldades que
precisam ser superadas. Essas dificuldades vão “desde problemas com a formação inicial’’ à
falta “de material didático-pedagógico; desde a estrutura verticalizada dos sistemas de ensino
à incompreensão dos fundamentos da lei, das Diretrizes e Parâmetros” (RICARDO, 2003, p.
8)”.
Para Borges (2002, p.293), “o ensino, não só o de ciências, é uma atividade” muito
“complexa” devido ao fato “de não existir uma tradição de práticas sociais de ensino [...] e,
que resistam a mudanças contínuas”.

Contudo, as mudanças propostas para o ensino

pressupõem que ao término da Educação Básica, o aluno seja capaz de refletir e tirar suas
próprias conclusões sobre o que está sendo ensinado, de modo a adquirir conhecimentos e
aplicá-los em sua vida cotidiana (BRASIL – MEC, 2002, p.6). Porém, na maioria das vezes, o
que se observa é uma ação docente incompatível com esse propósito. Informações são
transmitidas aos educandos de uma forma tradicional, ou seja, os mesmos não conseguem
fazer conexão do conhecimento apresentado no processo de ensino com a realidade fora do
contexto escolar. Nessa perspectiva o aluno passa a ser um mero instrumento nas mãos dos
docentes, sem desenvolver a capacidade de refletir sobre o que deveria ser um novo
conhecimento.
De acordo com Gaspar (2007, p.2), o ensino tradicional “tem relegado o professor a
um plano secundário”, cabendo a ele a função de ensinar mantendo-se distante do aluno. Para
alguns professores o que importa é transmitir o conhecimento sem se importar com a
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adequação de sua prática. Percebe-se que estes também têm perdido a capacidade de refletir
sobre sua prática, de modo que as novas diretrizes para a Educação Básica são encaradas
apenas como mais um ''trabalho''. Existem, porém, aqueles que não mudam sua prática por
receio ou até mesmo por falta de interesse em se capacitar.
Em contraposição à forma tradicional de abordagem dos conteúdos escolares junto aos
alunos, teóricos, dentre os quais, Piaget, Ausubel e Vygotsky (ROSA; ROSA, 2007, p.6)
defendem que a aprendizagem deve centrar-se no educando, na sua capacidade de ler e
interpretar o mundo. Nesse sentido, Barbosa (2009, p. 2) alerta que “pesquisas realizadas em
todo mundo afirmam que o professor de Física precisa realizar um ensino mais ativo”.
O que o professor deve ter em mente é que as mudanças sugeridas nos documentos
oficiais procuram promover um ensino no qual os conteúdos escolares tenham significado
para a vida do aluno. Desse modo, a contextualização auxilia na construção de significados e
na problematização dos saberes a serem ensinados, fazendo com que o aluno tenha motivação
para aprender os novos conhecimentos ao que se pretende ensinar.
Para que ocorram mudanças, ou seja, para que o ensino deixe de ser um amontoado de
fórmulas sem sentido para o aluno, se faz necessário um ensino que forneça significado aos
conteúdos escolares, possibilitando ao aluno correlacionar o conhecimento adquirido na
escola com situações cotidianas. “É relevante mostrar ao aluno que a Física surgiu da própria
experiência e se desenvolveu para poder explicar os fenômenos físicos, auxiliando na
aquisição de conhecimento e recursos que podem contribuir para uma melhor qualidade de
vida” (BARBOSA, 2009, p. 2).
Por que não se apresenta uma Física ''real'', fazendo com que o aluno seja capaz de pôr
em prática o que aprendeu. O professor deve ter em mente que o ensino de Física necessita de
mudanças, deixando de lado o ensino tradicional no qual o aluno é somente um sujeito
passivo, passando a ter um papel de destaque. Sendo capaz de refletir e intervir juntamente
com o professor sobre e no que é ensinado, o aluno torna-se um sujeito ativo e crítico.
As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM, 2006) condicionam essas
mudanças à revisão da prática pedagógica. Para tanto, torna-se imprescindível o diálogo entre
os profissionais da escola, visando o desenvolvimento de um trabalho coletivo que viabilize a
elaboração do projeto político-pedagógico da escola e, consequentemente, resulte na melhoria
do ensino e na qualidade da realidade escolar. (BRASIL - MEC, 2002, p.32).
Desse modo, os PCNs pressupõem que:
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A estrutura curricular deve ser orientada de modo a desenvolver conhecimentos
práticos, contextualizados, que respondam às necessidades da vida contemporânea, e
o desenvolvimento de conhecimentos mais amplos e abstratos, que correspondam a
uma cultura geral e a uma visão de mundo (BRASIL - MEC, 2000b, p. 6).

Um dos principais problemas, quanto ao ensino de física, que se apresenta é a
dificuldade que o educando tem em compreender que a ciência é uma construção humana e
social. Essa dificuldade está atrelada ao fato do ensino se basear, predominantemente, no
enfoque teórico. Logo, além de mudanças na abordagem metodológica dos conteúdos,
recursos didáticos diversificados devem ser incorporados nos processos de ensino em
contraposição apenas ao uso da oralidade e da escrita no quadro.
Dentre os instrumentos que podem auxiliar na melhoria da qualidade dos processos de
ensino e de aprendizagem, encontram-se os experimentos, tidos nos PCNs como
indispensáveis no desenvolvimento de competências e habilidades vinculadas aos conteúdos
de física. Nas competências e habilidades listadas nos PCNs + encontram-se:

Identificar em dada situação-problema as informações ou variáveis relevantes sendo
capaz de elaborar possíveis estratégias para resolvê-la; [...] fazer uso de formas e
instrumentos de medida apropriados para estabelecer comparações quantitativas;
reconhecer e avaliar o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, suas relações
com as ciências, seu papel na vida humana, sua presença no mundo cotidiano e seus
impactos na vida social; dentre outras. (BRASIL – MEC, 2002, p. 12).

“As atividades experimentais têm sido utilizadas há mais de um século como
ferramentas de ensino-aprendizagem de ciências” (TRUMPER1, 2003 apud BORGES, 2002,
p.1).
Grande parte dos professores acredita que “a melhoria do ensino passa pela introdução
de aulas práticas no currículo”. (BORGES, 2002, p. 294).
Vale ressaltar que o uso de atividades experimentais nas aulas de Física, por si só, não
tem se apresentado como suficiente para mudanças efetivas no ensino de Física. Pois não é
simplesmente adoção de tais atividades que irá melhorar o ensino, mas sim como relacionálas com os conteúdos é que será o ponto decisivo para o sucesso do trabalho.
Entretanto, existem problemas como o fato da grande “carência de embasamento
teórico dos professores, aliada à desatenção ao papel específico da experimentação nos
1

TRUMPER, Ricardo. The physics laboratory – a historical overview and future perspectives, Science &
Education, v.12, 2003.
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processos da aprendizagem, [que] tem impedido a concretização do objetivo central que é o
de contribuir para a construção do conhecimento”. (BLÜMKE; AUTH; 2005, p. 3).
Segundo Séré; Coelho; Nunes (2003, p. ver a página na fonte já que a mesma consta
das referências), existem diferentes possibilidades de abordagens metodológicas que
delineiam a concepção de um experimento, de maneira que para esses autores, “as atividades
experimentais são enriquecedoras para o aluno, uma vez que elas dão um verdadeiro sentido
ao mundo abstrato e formal das linguagens”.
Uma abordagem metodológica que cuja eficácia para o ensino tem sido questionada é
a tradicional. De acordo com a análise dos autores supracitados, na perspectiva tradicional “o
aluno não tem que discutir [...] o objetivo do professor é enfocar a teoria, buscando
estabelecer uma primeira relação entre ela e o mundo dos objetos, não exigindo uma atividade
de reflexão por parte dos alunos” (p.32). Para Borges (2002, p. 296) a abordagem tradicional
não relaciona os conceitos que, na concepção de Laburú (2006, p.384), gera desinteresse por
parte dos alunos para tal feito.
Para Borges (2002, p.297), essa forma de condução das atividades experimentais
contribui para que os alunos pensem que o conhecimento científico é a verdade descoberta ou
provada, um algoritmo infalível.
Nesse sentido, não basta incorporar diferentes recursos didáticos, dentre os quais os
experimentos, para que, em contraposição à abordagem teórica dos conteúdos, se efetivem as
mudanças previstas nos documentos oficiais (PCNs, PCN+ e OCEM) e, consequentemente,
para que o ensino de Física contribua para o alcance dos objetivos previstos na atual Lei de
Diretrizes e Bases da Educação, dentre os quais se destaca: ''Desenvolver o educando,
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe
meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. '' (BRASIL, 1996, art. 22).
Dentre os diferentes recursos didáticos que podem enriquecer os processos de ensino e
de aprendizagem no contexto escolar, optou-se, nesta monografia, por um estudo voltado para
o uso de experimentos em aulas de Física, cujo objetivo e principais aspectos metodológicos
serão descritos posteriormente.
Nesse sentido, para um melhor aproveitamento das atividades experimentais nos
processos de ensino e de aprendizagem, considera-se relevante que a opção por seu uso junto
aos alunos se dê acompanhada de uma reflexão teórica que possibilite a identificação de seus
limites e possibilidades.

3 ABORDAGEM EXPERIMENTAL NO ENSINO DE FÍSICA

A atividade experimental deve ser vista como um elemento capaz de promover o
desencadeamento das interações sociais dentro da sala de aula (MONTEIRO; MONTEIRO;
GASPAR, 2007, p.9). Contudo, estas interações vão depender de como o docente irá
encaminhar metodologicamente essas atividades. A partir deste posicionamento surge uma
questão: Como poderão existir interações em uma atividade experimental na qual predomina
o enfoque tradicional? Fica evidente que é muito difícil, pois este tipo de enfoque sugere para
o aluno que a atividade prática no contexto escolar é de mesma natureza e tem por finalidade
a mesma das atividades realizadas pelos cientistas em seus laboratórios de pesquisa, cujos
objetivos são bem distintos (BORGES, 2002, p.297).
O professor, visando à melhoria do ensino, deve estar atento às suas práticas, pois
estas podem fazer muita diferença. É de senso comum que as atividades experimentais
geralmente carreguem grande expectativa por parte dos alunos. Para isso é importante o uso
de experimentos que estimulem o aluno em sala de aula a engajar-se no conteúdo (LABURÚ,
2006, p.384). Em outras palavras, o professor tem que ter em mente que as atividades práticas
devem ser potencialmente motivadoras, porque assim a aula se torna mais interessante e com
isto, a mesma comporta uma relação com o saber, logo, com o aprender. (CHARLOT 2, 2000
apud LABURÚ, 2006, p. 385).
Entretanto, envolver os alunos em um processo de ensino-aprendizagem é uma tarefa
muito complexa, e, assim, não é suficiente apenas despertar a atenção, mas sim mantê-la
desperta. É aí que ocorrem muitos equívocos por parte do professor. Além dos aspectos
metodológicos já abordados, geralmente, são apresentados nas aulas experimentos dissociados
de vivências cotidianas do aluno, não possibilitando a percepção de significados ou utilidades
do mesmo, ou seja, torna o processo de ensino-aprendizagem muito abstrato e distante da
2

CHARLOT, Bernard. Da relação com o saber: elementos para uma teoria. Porto Alegre: Artmed Editora,
2000.
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realidade vivida ou por viver dos alunos.
Séré; Coelho; Nunes (2003, p.39) afirmam que é através das atividades experimentais
que o aluno será incitado a não permanecer no mundo da ''teoria'' (conceito + linguagem),
relacionando este com o mundo empírico. As atividades experimentais são de extrema riqueza
para o aluno, pois estas dão um sentido concreto e verdadeiro ao passo, que a teoria só mostra
o lado abstrato da Física. (SÉRÉ; COELHO; NUNES, 2003, p.40). As mesmas diminuem as
dificuldades dos alunos tornando o ensino-aprendizagem mais prazeroso (ARAÚJO; ABIB3,
2003 apud CAMILLO; MATTOS, 2011, p.1).
Geralmente, o professor condiciona a melhoria na qualidade do processo de ensinoaprendizagem à quantidade de experimentos em sala de aula que irá realizar, porém, tal como
indicam Carrascosa; Pèrez; Vilches; Valdés (2006, p.161), mais importante que o quantitativo
é a reflexão e a definição sobre a natureza da abordagem metodológica junto aos alunos. De
acordo com Borges (2002, p.304), pesquisas apontam uma recomendação para a utilização
dos experimentos no processo de ensino-aprendizagem baseando-se nas concepções
construtivistas, como sendo uma atividade que respeite e favoreça a atividade do estudante;
que ele possa construir seu próprio conhecimento através da ação.
Por meio das atividades práticas construtivistas o aluno deixa de ser passivo ganhando
voz; sendo autor do seu próprio conhecimento. “O ideal é que se trate de uma atividade cuja
organização e planejamento fiquem a cargo do aluno”. (COLL4, 1987, p.187 apud BORGES,
2002, p. 304).
Laburú (2006, p. 394) defende que uma atividade prática para prender a atenção do
aluno deve explorar a novidade ou o lúdico. Entretanto, o professor deve ter um cuidado
especial para que a atividade não vire um simples entretenimento fugindo do real objetivo que
é o envolvimento do aluno na percepção do potencial do novo conhecimento e,
consequentemente, na sua evolução conceitual.
Nesse sentido, Borges (2002, p. 304) afirma que a atividade prática deve ser de caráter
investigativo ou problemas práticos mais abertos, pois através destes os alunos conseguem
resolver um dado problema sem a direção imposta por um roteiro ou por imposições do
professor.

3

ARAÚJO, Mauro Sérgio Teixeira de; ABIB, Maria Lucia Vital dos Santos. Atividades experimentais no ensino
de física: diferentes enfoques, diferentes finalidades. Revista Brasileira de Ensino de Física, São Paulo, v. 25, n.
2, 2003.
4
COLL, Cesar. As contribuições da psicologia para a educação: tecnologia genética e aprendizagem escolar. In:
LETTE, L.B.: MEDEIROS, A.A. (org.) Piaget e a Escola de Genebra. São Paulo: Cortez, 1987. p. 164-197.

4 OBJETIVO E PRINCIPAIS ASPECTOS METODOLÓGICOS

A opção pelo estudo sobre o uso de atividades experimentais em aulas de Física foi
instigado pela demanda apresentada pela professora supervisora de Estágio Curricular do
Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CTUR) 5, local em que
autora desta monografia realizou as disciplinas de Pesquisa e Prática de Ensino previstas na
estrutura curricular da Licenciatura em Física da Universidade Federal Fluminense (UFF).
Desde o início do estágio, a professora supervisora demonstrou seu interesse pela
criação de um acervo de kits experimentais que pudessem ser facilmente construídos com
materiais de baixo custo.
De

modo

semelhante

ao

pensamento

de

outros

professores,

mencionado

anteriormente, a supervisora e a estagiária pressupunham que o processo de aprendizagem dos
alunos poderia melhorar com o uso de atividades experimentais em aulas de Física.
O estágio curricular, subdividido nas disciplinas Pesquisa e Prática de Ensino, ocorreu
ao longo dos anos letivos de 2010 e 2011.

Durante o primeiro ano houve apenas a

familiarização da autora – estagiária com o contexto escolar e o acompanhamento das aulas
de Física da supervisora em duas turmas do terceiro ano e duas do primeiro ano do Ensino
Médio do matutino. No primeiro semestre letivo de 2011, além do acompanhamento das aulas
em novas turmas (duas do terceiro e duas do segundo ano), foi traçado um plano de trabalho
conjunto que viabilizasse, no 2º semestre de 2011, a atividade de docência da estagiária
balizada pelo enfoque experimental dos conteúdos durante as aulas.
Apesar do interesse pelo enfoque experimental, as aulas de Física no CTUR se
caracterizam predominantemente pelo enfoque tradicional, centrado na oralidade e escrita dos
professores. Nesse sentido, percebeu-se que o atendimento à sugestão de incremento ao

5

O CTUR foi escolhido como campo de estágio devido à autora, por ter sido aluna da escola, conseguir atender
com mais facilidade à solicitação do professor de Pesquisa e Prática Pedagógica, no sentido de que a distribuição
dos estagiários ocorresse em diferentes tipos de escola, dentre os quais, o rural.
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laboratório didático do CTUR, bem como, a inserção de atividades experimentais nas aulas de
Física poderia contribuir para a melhoria do ensino de Física na escola.
Vale ressaltar que em nenhum momento houve imposição quanto à forma de
abordagem dos experimentos junto aos alunos. Isto de certo modo possibilitava a
implementação de planejamentos de ensino à luz dos referenciais teóricos que pressupõem a
validade dos experimentos como recurso na melhoria da aprendizagem condicionada à
participação ativa dos alunos, o que colaborou sobremaneira no atendimento à proposta da
autora-estagiária.
Desse modo, o plano de trabalho traçado procurou atender o planejamento de ensino
(conteúdos – cronograma) das duas turmas de 2º ano da professora supervisora. Isso
condicionou a seleção dos conteúdos a serem privilegiados na construção dos kits
experimentais. Em outras palavras, procurou-se contemplar os conteúdos relativos aos
fenômenos ópticos, levando-se em conta que eram os conteúdos previstos para o período de
docência.
Além de atender a demanda da professora supervisora do CTUR, objetiva-se nesta
monografia analisar as contribuições das atividades experimentais no que se refere ao grau de
envolvimento e à motivação dos estudantes na realização das mesmas.
Na realização das atividades experimentais está previsto o respeito às concepções dos
alunos acerca dos conteúdos de Física a serem estudados. Sendo assim, o ponto de partida no
desenvolvimento das atividades é o estímulo à explicitação dessas concepções. A exploração
dos experimentos é mediada pela ação da estagiária, no sentido de auxiliar os alunos na
construção ou evolução do conhecimento.
Apesar de se almejar à aprendizagem significativa e duradoura dos conteúdos, dois
fatores dificultaram a verificação da interferência das atividades experimentais sobre a
mesma.
O primeiro fator refere-se ao planejamento proposto pelo CTUR. Na estrutura
curricular do colégio são destinadas duas aulas/semana para a disciplina Física, de modo que
para o desenvolvimento das atividades experimentais foram cedidas duas aulas/semana, em
semanas alternadas, ou seja, as duas aulas/semana destinadas a realização de atividades
experimentais foram precedidas por 2 aulas/semana teóricas. Esta periodização implicou no
seguinte processo: em uma semana os alunos tinham o primeiro contato com o conteúdo, por
meio da explanação teórica pela professora supervisora; na semana seguinte, a exploração do
mesmo conteúdo a partir da abordagem experimental. Desse modo, os alunos antes da
realização das atividades experimentais já tinham tomado, de alguma forma, conhecimento
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dos modelos científicos relativos aos conteúdos. A consequência primeira desse procedimento
é a possível interferência nos modelos explicativos dos alunos em relação aos modelos
científicos antes do processo de ensino.
O segundo fator refere-se ao limite de tempo atribuído para elaboração da monografia
– um semestre letivo para o desenvolvimento de todas as etapas previstas nesse tipo de
trabalho acadêmico -. Isto fez com o número de atividades experimentais para fins de análise
de resultados se reduzisse a três para cada turma de 2º ano.
Apesar desses fatores, além dos aspectos relativos ao incremento do laboratório
didático no CTUR, serão apresentados dados relativos aos processos de ensino e de
aprendizagem no decorrer das atividades experimentais.
De acordo com Castro (2001, p. 29), a partir dos anos 70 do século passado, no Brasil,
diversas são as mudanças na pesquisa educacional, de maneira que:
O panorama atual aparece tão ampliado quanto diversificado. Já se disse que os
trabalhos em Educação são identificados mais por sua temática do que por sua
metodologia, pois variando seu apoio teórico, diferem seus instrumentos de
pesquisa. [...] a ampliação da temática educacional no campo dos problemas
didáticos, transbordou os limites dos métodos e recursos [...] (p.29).

Essa autora considera ainda que “a alteração metodológica dos trabalhos parece
apontar para o declínio ou redução da pesquisa quantitativa em favor da qualitativa” (p.29).
Assim, no que se refere à evolução conceitual dos estudantes em conteúdos explorados
com as atividades experimentais, o enfoque metodológico se caracteriza por uma análise que
se utiliza de recursos quantitativos. Entretanto, no que tange a coleta dos dados relativa aos
processos de ensino e de aprendizagem, bem como a análise dos mesmos, a abordagem
metodológica assume o caráter qualitativo, levando-se em conta que, como descrevem Lüdke
e André6 (1986, apud SILVA, 2007, p.22-23), alicerçadas em Bogdan e Biklen, as cinco
características básicas desse tipo de pesquisa são:

O ambiente natural é fonte direta de dados na pesquisa qualitativa; o pesquisador é
seu principal instrumento; os dados coletados são predominantemente descritivos; a
preocupação com o processo é maior do que com o produto; os significados que os
sujeitos atribuem às coisas são objeto de atenção do pesquisador; a pesquisa é
indutiva, ou seja, não a preocupação em buscar a comprovação de hipóteses
definidas a priori; os focos de interesse do pesquisador vão se refinando e sendo
reelaborados durante o processo de pesquisa.

A partir dessa breve caracterização da pesquisa qualitativa, a descrição das etapas que
6

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.
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definiram o enfoque metodológico adotado nessa monografia pode ser observada no quadro 1
a seguir:

ETAPA

PROCESSO

SUJEITOS
ENVOLVIDOS
Planejamento das ações. Diálogo entre professora-supervisora e Professora-supervisora
estagiária-autora.
e estagiária-autora.
Seleção de atividades Levantamento junto a diversas fontes Estagiária-autora.
experimentais.
(revistas de ensino de Física, sites,
programa da disciplina Produção de
Material Didático e Estratégias para o
Ensino de Física II).
Definição das atividades Diálogo entre professora-supervisora e Professora-supervisora
experimentais
em estagiária-autora.
e estagiária-autora.
consonância
como
planejamento de ensino.
Produção e reprodução Elaboração de material impresso, Estagiária-autora.
do material didático contendo perguntas-chave; produção de
necessário à realização kits experimentais, em número de
das
atividades exemplares compatível com o número
experimentais.
de alunos; elaboração de material para a
avaliação da aprendizagem (evolução
conceitual).
e
Aplicação das atividades Atividades de ensino no contexto da Estagiária-autora
sala
de
aula
e
nos
horários
destinados
ao
alunos
do
2º
ano
do
experimentais junto aos
ensino de Física por meio de atividades CTUR.
alunos.
experimentais.
Levantamento e análise Levantamento e análise das respostas Estagiária-autora.
das
concepções dos alunos a questionários de perguntasalternativas dos alunos. chave.
Verificação relativa à Levantamento e análise das respostas Estagiária-autora.
evolução conceitual dos dos alunos aos questionários de
perguntas para a avaliação da
alunos.
aprendizagem.
Percepção sobre o Observação durante a realização das Estagiária-autora,
impacto das atividades atividades – grau de envolvimento e professora-supervisora
experimentais
nos motivação dos alunos na realização das e alunos.
processos de ensino e atividades; mudança de atitude dos
alunos e professora-supervisora nas
de aprendizagem.
aulas de Física.

5 SELEÇÃO E APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS

Como mencionado anteriormente, para aplicação no 3º Bimestre, foram selecionadas
três atividades experimentais sobre o conteúdo de Óptica Geométrica: Luz e Visão;
Associação de Espelhos Planos; Reflexão da Luz.
As atividades Luz e Visão e Associação de Espelhos Planos foram baseadas,
respectivamente, nas sugestões teórico-experimentais de Almeida (2005), Ferreira (2003) e
Almeida (2006), enquanto que a atividade Reflexão da Luz na proposta de Biscuola; Doca;
Bôas (2010, p.308).
No Apêndice A se encontram as adaptações das sugestões mencionadas no parágrafo
anterior que permitiram a elaboração do material didático relativo às atividades
experimentais, dentre os quais: problematização, perguntas-chave, avaliação da aprendizagem
e fotos ilustrativas dos kits experimentais.
As atividades foram aplicadas nos meses de agosto e setembro e na primeira semana
de outubro. O cronograma previsto inicialmente teve que ser ajustado em decorrência de
situações adversas, porém, comuns no contexto escolar: paralisação das aulas devido à
realização de atividades extraclasse (Semana Acadêmica) e a movimentos trabalhistas.
No ano letivo de 2011, o CTUR contou com 4 turmas de 2º ano: uma do Ensino Médio
e três do Curso Técnico (Médio Regular e profissionalizante). Dentre essas turmas e, como
acordado previamente com a professora-supervisora, foram realizadas as aulas experimentais
em duas turmas do 2° ano do turno da manhã, uma do Curso Técnico, com um total de 32
alunos, e a outra do Ensino Médio Regular, com 25 alunos, e que passarão a ser identificadas,
respectivamente, como T I e T II.
Na aplicação das atividades experimentais percebe-se, como pode ser observado no
Apêndice B, que não houve a presença do total de alunos como o especificado acima para as
duas turmas. A este fato creditam-se as seguintes causas: para a T I - a evasão escolar devido
às obrigações dos alunos para com o Curso Técnico e o horário das aulas destinado às
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atividades experimentais (sextas feiras das 7h e 30 min às 9h); para a T II o hábito de atraso e
falta às aulas para estudo independente na biblioteca. Apesar do controle da frequência por
parte da professora-supervisora e da possibilidade de reprovação por faltas, o CTUR não coibi
essas atitudes dos alunos, por entender que os mesmos devem desenvolver o senso de
responsabilidade.

6 RESULTADOS

Durante a realização das atividades experimentais, percebeu-se que os alunos se
envolveram muito com os experimentos e interagiram bastante entre eles. Até aqueles mais
apáticos e tímidos ficaram motivados e com um envolvimento significativo no
desenvolvimento das etapas previstas nas mesmas. Em alguns momentos fez-se necessária a
intervenção da estagiária-autora no sentido de possibilitar a participação de todos, já que em
determinados momentos alguns alunos ficavam eufóricos e falantes, não deixando que outros
participassem das atividades; e em outros, todos queriam participar ao mesmo tempo.
No que tange à aprendizagem, pode-se notar que as atividades experimentais
propiciaram um resultado positivo, como pode ser constatado no Apêndice B. O fato de os
alunos terem tido contato prévio com a teoria, por meio das aulas ministradas pela professorasupervisora, não prejudicou o aproveitamento das atividades experimentais.
No que se refere às perguntas-chave, a T II, à exceção da 3ª atividade – Reflexão da
Luz – apresentou melhores resultados com respostas mais próximas às explicações científicas.
Na T I, tanto na 1ª atividade quanto na 3ª, detectamos índices de acertos inferiores a 25%, de
modo que uma parcela significativa de alunos ainda possuía concepções de senso comum
sobre alguns fenômenos abordados.
De acordo com a análise das respostas aos questionários de avaliação da
aprendizagem, é possível afirmar que no decorrer das atividades, explicações dos alunos para
os fenômenos físicos abordados, inicialmente errôneas, foram sendo remodeladas.
Os dados obtidos nos levam a acreditar que as aulas experimentais, em termos de
aprendizagem, foram mais significativas para a TI, tendo em vista que na avaliação da
aprendizagem, comparativamente às perguntas-chave o aproveitamento foi bem melhor.
Em relação à aprendizagem, vale ressaltar que, de uma maneira geral, os índices de
acertos às perguntas de avaliação foram melhores que os verificados nas perguntas-chave.
Além disso, a opção dos alunos em priorizar outras tarefas e, assim, assistir totalmente ou
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parcialmente às aulas, também afetou a participação nas aulas teóricas, de modo que para
diversos alunos o ensino do conteúdo ficou restrito à aulas experimentais, demonstrando a
importância das mesmas no aprendizado.
Pode-se notar que os alunos ficaram muito motivados em relação às aulas realizadas
com um enfoque metodológico diferente do que estavam acostumados (aulas teóricas
centradas na fala e na escrita da professora-supervisora) e mostraram um grande interesse
pelos fenômenos físicos abordados nas atividades experimentais.
Na Foto 1 encontra-se ilustrado um momento da realização de uma das atividades
experimentais.

Foto1: Atividade experimental sobre a formação de imagens em espelhos planos.
Associação de Espelhos Planos
Nesse sentido, cabe afirmar que o objetivo traçado para esse trabalho monográfico foi
alcançado, já que, além do atendimento à demanda da professora supervisora do CTUR, foi
possível reafirmar
as atividades
experimentais
no ensinoPlanos
de Física,
com na
abordagem
que
Figura 1:que
Atividade
sobre Associação
de Espelhos
realizada
T II.
permitem a participação do aluno, se configuram como uma estratégia metodológica que
aproxima os alunos dos conteúdos escolares, envolvendo-os em suas realizações e,
consequentemente, aumentando a motivação dos estudantes no processo de aprendizagem.
Após a realização das aulas experimentais conduzidas pela estagiária e autora dessa
monografia, notou-se, em relação à professora supervisora, um comportamento positivo frente
a mudanças em sua prática docente. Com base nos resultados decorrentes da realização das
atividades experimentais, ela vem, aos poucos, tentando mudar seu agir pedagógico. Ressalta-
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se que a professora supervisora, de um modo ainda tênue, já teve a iniciativa de aproveitar os
kits experimentais decorrentes dessa monografia para introduzir em algumas aulas de suas
turmas de 3º do Ensino Médio atividades demonstrativas. Apesar de essas atividades terem o
caráter meramente ilustrativo da teoria, considera-se que houve uma mudança significativa.
Na percepção da professora supervisora, houve mudança de atitude dos alunos em
relação ao estudo da Física. Para ela ficou evidente que a abordagem experimental fez com
que os alunos não ficassem entediados em relação à Física. Essa percepção da professora
supervisora pode ser confirmada, não só por sua fala, mas principalmente por sua atitude em
solicitar à Direção do CTUR recursos financeiros para a confecção de mais kits propostos
para o estudo de associação de espelhos planos, de modo a permitir aos alunos melhor
visualização dos fenômenos.
No que tange a estagiária-autora, os resultados decorrentes da prática docente junto
aos alunos do CTUR serviram como forma de aprendizagem e experiência profissional,
servindo de base para uma profunda reflexão sobre sua atitude docente juntamente com os
alunos, além de ser de grande estima, pois a estagiária-autora no presente momento aparece
como futura docente.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No que diz respeito à Física, a sociedade, geralmente, transparece uma enorme
aversão. O conhecimento escolar tem levado os sujeitos que concluem a Educação Básica
perceberem a Física como simples memorização de fórmulas absurdas sem significado na
realidade vivida. Este fato pode ser justificado pelas práticas educacionais, pois é por meio da
figura do professor que, na grande maioria das vezes, o aluno passa a modelar seu gosto ou
aversão à Física. É justamente neste ponto que esta monografia se encaixa perfeitamente,
levando-se em conta os resultados descritos no capítulo anterior.
O professor deve ter em mente que o aluno necessita ser estimulado, mostrando a ele
que a Física é uma construção humana e não um acontecimento isolado, fazendo com que o
mesmo saiba aplicar, no decorrer de sua vida, os conceitos físicos adquiridos na escola. Para
tais feitos, o professor pode recorrer a diversas alternativas como, por exemplo, a abordagem
experimental. O simples fato de se fugir do tradicional quadro, giz e oralidade do professor
resultou em um aspecto positivo para os processos de ensino e de aprendizagem, de modo que
foi perceptível o envolvimento, a motivação e a receptividade dos alunos ao ensino de Física.
Foi possível ratificar que pequenas e simples atitudes do professor podem e vão
contribuir para uma mudança no quadro crítico em que se encontra o ensino de Física no
Brasil. Tem-se em mente que os futuros docentes têm em mãos a chave para tal feito, cabendo
a eles uma atitude correta para que este ensino não se estagne de uma vez.
O desenvolvimento desta monografia serviu para confirmar resultados de pesquisas
relativas à formação docente e a importância do processo de reflexão-ação-reflexão da autora
como futura professora de Física e agente multiplicador de mudanças no ensino de Física
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Por fim, cabe ressaltar que foi gratificante como ex-aluna do CTUR, poder de alguma
forma incentivar, com o desenvolvimento desta monografia, mudanças nas práticas
educacionais voltadas à Física.
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APÊNDICES

APÊNDICE A
ATIVIDADE 1 – LUZ E VISÃO
PROBLEMATIZAÇÃO
Atribui-se ao filósofo grego Platão uma das primeiras tentativas de responder à
questão “por que conseguimos enxergar um objeto?”. Esse filósofo e alguns de seus
discípulos pensavam que nossos olhos emitiam pequenas partículas que, ao atingirem os
objetos, os tornavam visíveis. Enquanto outros filósofos como Aristóteles, acreditavam
que a luz fosse um fluido material que se propagava entre o olho e o objeto.
Devido aos grandes avanços tecnológicos, essas explicações se tornaram
ultrapassadas, porém continuam sendo utilizadas, principalmente por pessoas leigas, para
explicar o processo de visão.
Esses modelos atualmente são considerados como concepções de senso comum
estando em desacordo com o modelo aceito pelos cientistas. Em vista disso, quais os
argumentos ou fatos mostraram a ineficácia de tais “teorias”? Qual o modelo que as
substituiu?

PERGUNTAS – CHAVE
1- A luz é importante para o processo de visão?
2- Como as pessoas conseguem enxergar os objetos e tudo o mais ao seu redor?
3- Suponha que você esteja em um quarto iluminado, vendo um certo objeto que não
emite luz. Quando o quarto for totalmente escurecido, se as idéias dos filósofos
gregos fossem corretas, você deveria continuar vendo o objeto? Por que, de acordo
com as idéias atuais da física, o objeto deixaria de ser visto?
5

4- A Lua não tem luz própria e se encontra a aproximadamente 3,8x10 km da Terra.
Entretanto, apesar desta distância, as pessoas na superfície terrestre podem vê-la a
“olho nu”. Apresente uma explicação para este fato.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
1- Os faróis de um carro que percorre uma estrada durante a noite são capazes de dar
ao motorista condições para enxergar coisas em uma distância de até 50 metros. Uma
pessoa que se encontra a uma distância de 500 metros à frente do carro pode dizer
que a luz emitida por esses faróis chega até ela? Justifique.
2- Sabemos que a luz proveniente do Sol é essencial para a manutenção da vida em nosso
planeta. Imagine que por algum motivo o Sol não emitisse mais luz. O que uma pessoa
presente na Terra seria capaz de ver? Justifique.
3- Descreva o caminho que a luz percorrerá, desde o Sol até te dar a possibilidade de
ver algum objeto.

ILUSTRAÇÕES DOS KITS EXPERIMENTAIS

Foto 1: Kit experimental da primeira parte da Atividade Luz e Visão.

Foto 2: Kit experimental da segunda parte da Atividade Luz e Visão.

ATIVIDADE 2 – ASSOCIAÇÃO DE ESPELHOS PLANOS

PROBLEMATIZAÇÃO
O caleidoscópio nasceu na Inglaterra, nos primeiros anos do século passado; seu
inventor foi sir David Brewster, que, tal como Mestre Gepetto, o pai do famoso
Pinóquio, quis moldar sua „criatura‟, dando-lhe um novo e apropriado nome. Como era
homem culto e conhecia o grego antigo, uniu as palavras gregas kalos (=belo), eidos
(=imagem) e scopéo (=vejo): Caleidoscópio quer dizer, pois, „vejo belas imagens‟ e,
realmente, pode-se afirmar que este agradabilíssimo instrumento merece um nome
tão esclarecedor de sua função.
Brinquedo para crianças e adultos, instrumento de ótica, fonte de inspiração para
os desenhistas, decoradores e bordadeiras, o Caleidoscópio é, na verdade, um objeto
(1)

precioso.
Mas como são formadas as belas imagens em um caleidoscópio? Para responder esta
pergunta é preciso aplicar os conhecimentos sobre reflexão da luz e a formação de
imagens nos espelhos planos para a situação em que dois ou mais espelhos são
associados.

PERGUNTAS – CHAVE
1. A foto1 ao lado ilustra as imagens
de espécies de flores, minerais e
moluscos, obtidas por reflexão da
luz em espelhos. Percebe-se que o
número de imagens associadas,
por exemplo, às flores que estão
no primeiro plano da foto é maior
que 1. Na sua opinião, que
recurso(s) o fotógrafo utilizou
para obter este resultado?

1

Disponível em: <http://www.estt.ipt.pt/download/artigo/1_475_foto.jpg>. Acesso em: 25 julho 2006.

2

2. A ilustração ao lado mostra um
caleidoscópio e a imagem que, em um
determinado instante, “nele” se formou.
Fixando-se o olhar no orifício do
caleidoscópio e fazendo-o girar, é
possível se observar inúmeras figuras
diferentes em seu interior. Como você
explica este fato?

3

3. Analise a tirinha de humor a seguir.

Elabore um comentário sobre o conteúdo (diálogos e desenhos) nela veiculados.

2

Disponível em:

<http://www.edulab.it/Roberto/museo_98/Museo/Catalogo/Prodotti/Immagini/ImP/Caleidoscopio.jpg>.
Acesso em: 25 julho 2006.
3

Disponível em: <http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/tirinhas_menu/por_assunto/optica.htm>. Acesso em:
25 julho 2006.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
1. A figura mostra dois espelhos planos que fazem
entre si 90º. Determine o trajeto do raio
luminoso representado, até depois de ele ser
refletido pelo outro espelho. Indique também o
valor de todos os ângulos envolvidos nessa
situação4.

2. Uma pessoa, postando-se na frente de dois espelhos que fazem entre si um
certo ângulo, vê 5 imagens de si mesma; pode-se concluir que o ângulo entre os
espelhos vale4:
A) 45º

B) 60º

C) 72º

D) 90º

E) 120º

4

GUIMARÃES, Luiz Alberto Mendes; FONTE BOA, Marcelo. Física: Termologia e Óptica. Niterói, RJ:
Futura, 2004.

ILUSTRAÇÕES DOS KITS EXPERIMENTAIS

Foto 3: Kit experimental da atividade Associação de espelhos planos.

Foto 4: Estudo do número de imagens formadas entre espelhos planos.

Foto 5: Estudo da formação de imagem em espelhos planos.

ATIVIDADE 3 – REFLEXÃO DA LUZ

PROBLEMATIZAÇÃO
No dia-a-dia, diversas situações decorrem do fenômeno luminoso denominado
“reflexão da luz”. Dentre elas, em estudos anteriores, vocês tiveram a oportunidade de
perceber a importância desse fenômeno no processo de visão de tudo aquilo que não
possui luz própria.
A tira de humor, a seguir, ilustra uma outra situação muito frequente no cotidiano
das pessoas, ou seja, se observarem através de um espelho. A formação da imagem neste
objeto de uso tão comum também é explicada pela reflexão da luz.

Disponível em: www.monica.com.br

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Trace o raio
refletido.

P

ILUSTRAÇÃO DO KIT EXPERIMENTAL

Foto 6: Kit experimental da Atividade Reflexão da Luz.

Foto 7: Estudo dos raios incidentes e raios refletidos.
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APÊNDICE B

1ª ATIVIDADE: LUZ E VISÃO
Resultados – Levantamento e análise das respostas às perguntas-chave
Turma I: 30 alunos
1ª PERGUNTA
Nº de Resposta
Comentários
15
Resposta
correta sem
justificativa
4
Exemplo de resposta: “Sim, a luz refletida pelos
Resposta e
objetos é interpretada pelo cérebro, formando as
justificativa
imagens. Sem luz, não há visão”.
corretas
11
Não levaram em conta a necessidade da luz atingir o
Resposta
olho no processo de visão, conforme resposta a
correta e
seguir: “Sim. Pois sem elas haveria a escuridão que
justificativa
não nos permitiria enxergar, pois, a luz são pequenas
errada
partículas que ao atingirem um objeto, o torna visível.
Esse tipo de resposta se assemelha à concepção
alternativa ao modelo científico que tem sido
denominada de “banho de luz”.
Quadro 1: Categorização das respostas à primeira pergunta-chave da atividade Luz e Visão da Turma I.

37%

Resposta correta s/ justificativa
50%
Resposta e justificativa corretas
13%

Resposta correta e justificativa
errada

Gráfico 1: Análise das respostas à primeira pergunta-chave da atividade Luz e Visão
da Turma I.

2ª PERGUNTA
Explicação
correta

Nº de Resposta
7

Explicação
incorreta

6

Explicação
parcialmente
correta

17

Comentários
Exemplo de resposta:
- “[...] os objetos refletem a luz que chega até nossos
olhos e enxergamos o objeto”.
Exemplo de resposta:
- “Através do reflexo que a visão possui ao
simplesmente abrir os olhos”.
Exemplo de resposta:
-“Porque tem a luz que ilumina os objetos e tudo
mais os tornandos visíveis”.

Quadro 2: Categorização das respostas à segunda pergunta-chave da atividade Luz e Visão da Turma I.

23%

Explicação correta
57%
20%

Explicação incorreta
parcialmente correta

Gráfico 2: Análise das respostas à segunda pergunta-chave da atividade Luz e Visão
da Turma I.

3ª PERGUNTA
Nº de Resposta
20

Comentários
Exemplo de resposta:
- “Segundo os filósofos antigos, o objeto continuaria
a ser visto, pois os olhos emitiriam partículas. Já com
a ideias atuais, o objeto não seria visto, pois não
haveria luz para refletir”.

Explicação
incorreta

7

Explicação
parcialmente
correta

1

Exemplo de resposta:
- “Os olhos captam a imagem, e ela fica gravada por
alguns segundos mesmo que não tenha mais luz”.
Exemplo de resposta:
-“Segundo Platão sim. Pois não são os olhos que
emitem partículas que tocam no objeto e
conseguimos ver, e sim é a luz que reflete o objeto”.

Em branco

3

Explicação
correta

Quadro 3: Categorização das respostas à terceira pergunta-chave da atividade Luz e Visão da Turma I.

3%

10%

Explicação correta

23%

Explicação incorreta
64%

Explicação parcialmente
correta
Em branco

Gráfico 3: Análise das respostas à terceira pergunta-chave da atividade Luz e
Visão da Turma I.

4ª PERGUNTA
Explicação
correta

Explicação
incorreta
Explicação
parcialmente
correta
Em branco
Não sei

Nº de Resposta
18

7

Comentários
Exemplo de resposta:
- “A reflexão da luz proveniente de outros astros.
Como a intensidade dessa luz é altíssima podemos
ver a Lua a olho nu, mesmo com essa distância.”
- Porque a Lua é iluminada pelo Sol refletindo a luz
dele tornando-se assim visível.”
Exemplo de resposta:
-“Porque as estrelas dão contraste na Lua.”

0

4
1

Quadro 4: Categorização das respostas à quarta pergunta-chave da atividade Luz e Visão da Turma I

14%

3%

Explicação correta
23%
60%

Explicação incorreta
Em branco
Não sei

Gráfico 4: Análise das respostas à quarta pergunta-chave da atividade Luz e Visão da
Turma I

1ª ATIVIDADE: LUZ E VISÃO
Resultados – Levantamento e análise das respostas às perguntas da avaliação da
aprendizagem
Turma I: 16 alunos
1ª PERGUNTA
Resposta e
justificativa
corretas
Resposta e
justificativa
incorretas

Nº de Resposta
13

3

Comentários
Exemplo de resposta:
- “Sim. A luz chega mais fraca, imperceptível. Porém
chega; através de ondas”.
Exemplo de resposta:
-“Não, ela pode ver a luz, mas a luz não chega até
ela”.

Quadro 5: Categorização das respostas à primeira pergunta de avaliação da atividade Luz e Visão da Turma I.

19%

81%
correta
incorreta

Gráfico 5: Análise das respostas à primeira pergunta de avaliação da atividade Luz e
Visão da Turma I.

2ª PERGUNTA
Resposta e
justificativa
corretas

Parcialmente
correta
Resposta
incorreta
sem
justificativa
Resposta e
justificativa
incorretas

Nº de Resposta
4

1

3

8

Comentários
Exemplos:
“Iriam ver o que as luzes artificiais iluminam”.
“Depende, pois as estrelas emitiriam uma luz talvez
forte ou não o suficiente para iluminar a vida na
Terra”.
Exemplo:
“Nada, a não ser outros objetos que emitam luz”.
Exemplo:
“Nada.”

Exemplo:
“Nada, pois estaria escuro”.

Quadro 6: Categorização das respostas à segunda pergunta de avaliação da atividade Luz e Visão da Turma I.

resposta e justificativa correta

25%
50%

parcialmente correta
6%
19%

Resposta incorreta sem
justificativa
Resposta e justificativa
incorretas

Gráfico 6: Análise das respostas à segunda pergunta de avaliação da atividade
Luz e Visão da Turma I.

3ª PERGUNTA
Correta

Nº de Resposta
12

Incorreta
3
1

Não sei

Comentários
Exemplos:
“Sairá do Sol, refletirá no objeto e chegará aos
nossos olhos.”
“Sol – objeto – olho”.
Exemplo:
“É um caminho horizontal”.

Quadro 7: Categorização das respostas à terceira pergunta de avaliação da atividade Luz e Visão da Turma I.

6%
19%

75%

Correta
Incorreta
Não sei

Gráfico 7: Análise das respostas à terceira pergunta de avaliação da atividade Luz
e Visão da Turma I.

1ª ATIVIDADE: LUZ E VISÃO
Resultados – Levantamento e análise das respostas às perguntas-chave
Turma II: 18 alunos
1ª PERGUNTA
Resposta
correta sem
justificativa
Resposta e
justificativa
corretas

Nº de Resposta
13

Comentários

5

Exemplo:
“Sim, pois a luz é refletida nos objetos e chega a
nossa pupila com isso conseguimos identificar formas
e cores”.
“Sim, pois ela chegando aos nossos olhos, não
conseguiríamos enxergar o objeto do qual ela
provém”.

Quadro 8: Categorização das respostas à primeira pergunta-chave da atividade Luz e Visão da Turma II.

28%

Resposta e justificativa corretas
72%

Resposta e justificativa corretas

Gráfico 8: Análise das respostas à primeira pergunta-chave da atividade Luz e
Visão da Turma II.

2ª PERGUNTA
Nº de Resposta
15

Explicação
correta

Explicação
incorreta

1

Explicação
parcialmente
correta

2

Comentários
Exemplo de resposta:
- “A luz branca incide, vindo de sua fonte, em algum
objeto, excita os elétrons de valência dos átomos
desse objeto e assim esses elétrons absorvem e
liberam “quanta” (pacotes de energia) que chegam
aos nossos olhos e são processadas pelo nosso
cérebro.”
- “Os objetos refletem a luz que neles incidem e a
mesma vem aos nossos olhos, para que eles
transmitam a mensagem para o cérebro”.
Exemplo de resposta:
- “Devido a luz externa (vinda do Sol) que ilumina a
Terra durante o dia”.
Exemplo de resposta:
-“Com os olhos”.

Quadro 9: Categorização das respostas à segunda pergunta-chave da atividade Luz e Visão da Turma II.

11%
6%

Explicação correta

83%

Explicação incorreta
Explicação parci8almente
correta

Gráfico 9: Análise das respostas à segunda pergunta-chave da atividade Luz e
Visão da Turma II.

3ª PERGUNTA
Nº de Resposta
11

Explicação
correta

Explicação
incorreta

1

Explicação
parcialmente
correta

5

Em branco

1

Comentários
Exemplo de resposta:
-“Sim. Pois ele deixa de refletir a luz que estava
iluminando o quarto, impossibilitando que vejamos o
objeto”.
-“Se os filósofos estiverem certos o objeto
continuaria visível. Mas o objeto não seria mais
visível, pois não haveria luz para ser refletida pelo
objeto”.
Exemplo de resposta:
- “Não nitidamente, apenas alguns traços de objetos
porém não com perfeição”.
Exemplo de resposta:
-“Não, pois através da reflexão da luz para nossas
pupilas enxergamos”.

Quadro 10: Categorização das respostas à terceira pergunta-chave da atividade Luz e Visão da Turma II.

6%

Explicação correta

28%
Explicação incorreta
61%
5%

Explicação parcialmente
incorreta
Em branco

Gráfico 10: Análise das respostas à terceira pergunta-chave da atividade Luz e
Visão da Turma II.

4ª PERGUNTA
Nº de Resposta
10

Explicação
correta

Explicação
incorreta

4

Explicação
parcialmente
correta

2

Em branco

2

Comentários
Exemplo de resposta:
- “Ela reflete a luz do Sol”.
- “O Sol ilumina a Lua, e pelo fato do Sol ser muito
„forte‟ ele consegue fazer com que a Lua reflita a sua
luz”.
Exemplo de resposta:
- “A Lua como satélite natural emite luz própria
capaz de ser enxergada a longa distância”.
Exemplo de resposta:
- “Ela é iluminada pelo Sol e é grande o suficiente
para ser vista da Terra”.

Quadro 11: Categorização das respostas à quarta pergunta-chave da atividade Luz e Visão da Turma II.

11%

Explicação correta

11%

Explicação incorreta
56%
22%

Explicação parcialmente
correta
Em branco

Gráfico 11: Análise das respostas à quarta pergunta-chave da atividade Luz e
Visão da Turma II.

1ª ATIVIDADE: LUZ E VISÃO
Resultados – Levantamento e análise das respostas às perguntas da avaliação da
aprendizagem
Turma II: 18 alunos
1ª PERGUNTA
Resposta e
justificativa
corretas

Nº de Resposta
11

7

Resposta e
justificativa
incorretas

Comentários
Exemplo de resposta:
- “Já que a luz se propaga no ambiente, uma pessoa
que estiver a esta distância conseguirá, ao menos,
enxergar um flash de luz”.
- “Sim. A luz chegará com um pequeno ponto
mostrando que há algum objeto em uma longa
distância, emitindo-a.”
Exemplo de resposta:
-“Não, pois a luz do farol só alcança 50 m”.

Quadro 12: Categorização das respostas à primeira pergunta de avaliação da atividade Luz e Visão da Turma II.

39%

61%
Resposta e justificativas
corretas

Resposta e justificativas
incorretas

Gráfico 12: Análise das respostas à primeira pergunta de avaliação da atividade
Luz e Visão da Turma II.

2ª PERGUNTA
Resposta e
justificativa
corretas

Nº de Resposta
6

Parcialmente
correta

4

Resposta e
justificativa
incorretas
Não sei

7

Comentários
Exemplo:
“Apenas os
artificiais”.

lugares

iluminados

pelas

luzes

Exemplo:
“Nada. Porque sem a luz do Sol a Terra ficaria
completamente escura, a menos que se usasse algum
tipo de luz artificial”.
Exemplo:
- “Continuaria vendo tudo, porque iria demorar
muito para as emissões de luz se encerrarem aqui”.

1

Quadro 13: Categorização das respostas à segunda pergunta de avaliação da atividade Luz e Visão da Turma II.

6%

Reposta e justificativas corretas

33%
parcialmente correta

39%

22%

Resposta e justificativa
incorretas
Não sei

Gráfico 13: Análise das respostas à segunda pergunta de avaliação da atividade
Luz e Visão da Turma II.

3ª PERGUNTA
Explicação
correta

Nº de Resposta
11

4

Explicação
incorreta
Explicação
parcialmente
correta
Não sei

2

Comentários
Exemplos de resposta:
- “Sol - objeto - olho”.
- “A luz vem do Sol, incide no corpo, e o que for
refletido pelo chega aos nossos olhos”.
Exemplo de resposta:
- “Percorrerá um caminho reto”.
Exemplo de resposta:
- “A luz sai do Sol, entra no espaço e depois na
atmosfera e ilumina todo o território”.

1

Quadro 14: Categorização das respostas à terceira pergunta de avaliação da atividade Luz e Visão da Turma II.

11%

6%

Explicação correta

Explicação incorreta

22%
61%

Explicação parcialmente
correta
Não sei

Gráfico 14: Análise das respostas à terceira pergunta de avaliação da atividade
Luz e Visão da Turma II.

2ª ATIVIDADE: ASSOCIAÇÃO DE ESPELHOS PLANOS
Resultados – Levantamento e análise das respostas às perguntas-chave
Turma I: 18 alunos
Turma II: 17 alunos
1ª PERGUNTA
Nº de Resposta
(%)
Comentários
TI
T II
TI
T II
11
13
61
76
-“Ele colocou dois espelhos formando
Correta
um ângulo  e os objetos reais estão
entre esses dois espelhos”. (T II)
- “A posição dos espelhos de forma a
multiplicar a imagens através do
reflexo”. (T I)
3
32
18
- “Dispôs os espelhos um de frente ao
Incorreta
7
outro”. (T II)
- “O reflexo é obtido a partir do meio
entre os espelhos”. (T I)
1
6
Em branco
Quadro 15: Análise das respostas à primeira pergunta-chave da atividade Associação de Espelhos Planos das
duas turmas (TI e II).

Correta

Nº de Resposta
TI
T II
6
12

2ª PERGUNTA
(%)
Comentários
TI
T II
33
71
- “Existe somente uma imagem real e as
outras são todas virtuais devido a
existência de espelhos planos no
interior
do
caleidoscópio:
sua
propriedade de reflexão da luz” (T I)
- “O caleidoscópio é espelhado”. (T II)

Incorreta

1

5

6

29

Não sei

11

-

61

-

-“O que está no interior do
caleidoscópio se meche”. (T II)
- “Os reflexos vão se refletindo um no
outro, formando várias imagens”.

Quadro 16: Análise das respostas à segunda pergunta-chave da atividade Associação de Espelhos Planos das
duas turmas (TI e II).

Correto

Nº de Resposta
TI
T II
11
16

Incorreto

7

-

Em branco

-

1

3ª PERGUNTA
(%)
Comentários
TI
T II
61
94
-“Espelhos planos frente a frente
formam uma infinidade de imagens”.
(TI).
- “A luz chega ao espelho depois de ter
sido refletida pelo outro espelho, logo a
imagem que nós vemos é o reflexo do
reflexo do reflexo... infinitamente este
processo cria o infinito no espelho”. (T
II)
39
- “A imagem irá refletir no espelho
infinitamente”. (T I)
- “Ela viu o reflexo dela várias vezes no
espelho”. (T II)
6

Quadro 17: Análise das respostas à terceira pergunta-chave da atividade Associação de Espelhos Planos das duas
turmas (TI e II).

Resultados – Levantamento e análise das respostas às perguntas da avaliação da
aprendizagem
Turma I: 22 alunos
Turma II: 17 alunos

Trajeto e
ângulos
corretos
Trajeto e
ângulos
corretos –
incompleta
Trajeto e
ângulos
incorretos
Trajeto
correto e
ângulos
incorretos
Em branco

Nº de Resposta
TI
T II
1
9

1ª PERGUNTA
(%)
Comentários
TI
T II
5
53
A Figura 1 ilustra esse tipo de resposta.

6

2

23

12

-

3

1

17

4

1

18

6

11

2

50

12

Consideraram apenas o primeiro
espelho. A Figura 2 ilustra esse tipo de
resposta.

Quadro 18: Análise das respostas à primeira pergunta de avaliação da atividade Associação de Espelhos das duas
turmas (T I e T II).

Figura 1: reposta correta de um (a) aluno
(a) à 1ª questão da avaliação da
aprendizagem

Figura 2: reposta de um (a) aluno (a) à 1ª
questão da avaliação da aprendizagem e
que ilustra a categoria – trajeto e ângulos
corretos, porém incompleta.

Figura 2

(A)

(B)
(C)
(D)
(E)
Outra

Nº de Resposta
TI
T II
1
-

18
1
2

12
5
-

2ª PERGUNTA
(%)
Comentários
TI
T II
4,5
A análise foi feita pelo número de
respostas para cada opção, sendo a
correta a letra (B).
82
71
29
4,5
9
Na TI dois alunos apresentaram os
cálculos efetuados, porém o valor
encontrado estava incorreto.

Quadro 19: Análise das respostas à segunda pergunta de avaliação da atividade Associação de Espelhos das duas
turmas (T I e T II).

3ª Atividade: Reflexão da Luz
Resultados – Levantamento e análise das respostas às perguntas-chave

Turma I: 21 alunos

Turma II: 19 alunos
1ª PERGUNTA

N° de respostas

(%)

Comentários

TI

T II

TI

T II

(A)

5

10

24

53

(B)

-

1

-

5

(C)

-

1

-

5

(D)

13

7

62

37

(E)

2

-

9

-

Em Branco

1

-

5

-

A análise foi feita pelo
número de respostas
para cada opção, sendo
a correta a letra (D).

Quadro 20: Categorização das respostas às perguntas-chave da Atividade de Reflexão da Luz para as Turmas I e
II.

14
12
10
8
6
4
2
0

TI
TII

A

B

C

D

E

Em branco

Gráfico 15: Análise das respostas às perguntas-chave da Atividade
Reflexão da Luz para as turmas TI e T II.

2ª PERGUNTA
N° de respostas

(%)

Comentários

TI

T II

TI

T II

(A)

4

1

19

5

(B)

3

2

14

11

-

-

(C)
(D)

10

13

48

68

(E)

4

2

19

11

Em Branco

-

1

-

5

A análise foi feita
pelo número de
respostas para cada
opção, sendo a correta
a letra (D).

Um aluno fez um
breve comentário:
“Depende do
espelho”.

Quadro 21: Categorização das respostas às perguntas-chave da Atividade de Reflexão da Luz para as Turmas
I e II.

15
10
TI
T II

5
0
A

B

C

D

E

Em
branco

Gráfico 16: Análise das respostas às perguntas-chave da Atividade
Reflexão da Luz para as turmas TI e T II

3ª PERGUNTA
N° de respostas

(%)

Comentários

TI

T II

TI

T II

Correta

2

-

9

-

“Porque o espelho reflete
toda luz que ele recebe e o
papel absorve uma parte
da luz e reflete outra”.
(T I)

Parcialme
nte correta

13

16

62

84

“Pois o espelho reflete a
luz, a projetando em outro
local”. (T I)
“Porque o espelho não
consegue reter a luz, ele
apenas a reflete”. (T II)

Incorreta

6

3

29

16

“Pois a folha de papel não
reflete”. (T I)
“Porque o espelho reflete
e a folha de papel não”.
(T II)

Quadro 22: Categorização das respostas às perguntas-chave da Atividade de Reflexão da Luz das Turmas I e
II.

20
15
TI

10

T II
5
0
Correta

Incorreta

Gráfico 17: Análise das respostas às perguntas-chave da Atividade de
Reflexão da Luz as Turmas T I e T II

3ª ATIVIDADE: REFLEXÃO DA LUZ
Resultados – Levantamento e análise das respostas às perguntas da avaliação da
aprendizagem
Turma I: 21 alunos
Turma II: 21 alunos

Resposta correta
Resposta incorreta
Em branco

1ª PERGUNTA
Nº de Resposta
Turma I
17
1
3

Turma II
17
0
4

Quadro 22: Categorização das repostas da Avaliação da Aprendizagem da Atividade de Reflexão da Luz das
turmas I e II.

20
15
10
5
0

Resposta
correta

Resposta
incorreta

Em branco

Gráfico 17: Análise das respostas à primeira pergunta de avaliação da
3ª Atividade Reflexão da Luz.

TI
T II

Resposta correta
Resposta incorreta
Em branco

2ª PERGUNTA
Nº de Resposta
Turma I
19
1
1

Turma II
21
---

Quadro 23: Análise das respostas à segunda pergunta de avaliação da atividade Reflexão da
Luz das turmas I e II.
25
20
15
10
5
0
Resposta
correta

Resposta
incorreta

Em branco

Gráfico 18: Análise das respostas à segunda pergunta de avaliação da
atividade Reflexão da Luz das turmas T I e T II.

TI
T II

