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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é contribuir com uma ferramenta lúdica, dinâmica e que 
possa tornar as aulas de Física mais atrativas aos alunos. Nesse intuito e baseado 
no método de aprendizagem desenvolvido por Eric Mazur, apresentamos uma 
proposta de adaptação do game Forge of Empires, um jogo virtual de estratégia, 
utilizando-o como uma ferramenta tanto de aprendizagem como de avaliação. 
 

Palavras-Chave: Ensino de Física. Aprendizagem. Avaliação. Jogos. 
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ABSTRACT 

 

This article aims to contribute towards making Physics clases more a attractive to 
students using a ludic and dynamic tool. With this purpose, and considering the 
learning method developed by Eric Mazur, an adaptation of the game Forge of 
Empires, a virtual strategy game, is presented to be used as a tool, not only to teach 
but also to evaluate.  

 

Keywords: Physics. Teaching. Evaluation. Learning. Games. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ensino de ciências tem apresentado, nas últimas décadas, um notável 

progresso com relação à necessidade de se dar ouvido aos estudantes, percebendo 

suas motivações pessoais, seus conhecimentos prévios e sua relação com o saber. 

Como consequência, há um aumento nas tentativas de construção de diferentes 

formas de ensinar, mantendo foco na aprendizagem dos conceitos. 

Particularmente, no que diz respeito ao ensino de Física, os esforços feitos no 

sentido de se mapear as concepções alternativas, permitiram localizar 

razoavelmente bem os pontos de tensão entre os modelos de funcionamento que 

um determinado sujeito constrói acerca do mundo físico e o conhecimento que se 

quer ensinar, oferecendo ao professor possibilidades de construção de atividades 

que tentem amenizar ou desfazer tais tensões.  

Esta Monografia tem como objetivo principal atender às novas perspectivas 

do processo ensino-aprendizagem da Física, diante das necessidades dos 

professores em atualizar seus conhecimentos e procedimentos, visando a uma 

maior participação do educando no processo de produção do conhecimento ao 

construir o ensino da Física em sala de aula. 

A aquisição do conhecimento em Física no Brasil é uma atividade pouco 

produtiva e apenas algumas pessoas conseguem ensinar tais conhecimentos de 

forma crítica e reflexiva. Geralmente, as discussões sobre as competências como: 

demonstrar domínio, compreender e aplicar conceitos, selecionar, relacionar, 

organizar, interpretar informações e argumentos, demonstrar, elaborar 

conhecimentos a partir da aprendizagem dos conteúdos programáticos, entre outras, 

ficam subentendidas como questões aprendidas em anos anteriores, ou ocorrendo 

em paralelo ao ato de ensinar.  

Apesar do grande número de pesquisas sobre a aprendizagem desenvolvidas 

a partir dos anos 1980, os altos índices de reprovação e o baixo desempenho dos 

alunos atualmente, mostram que ainda há muito a se fazer para se alcançar um 

ensino de qualidade. A Física, por exemplo, apesar de ser uma ciência da natureza, 

ainda é vista pelos estudantes como um conjunto de fórmulas e abstrações. Com 

certeza, quando o ensino é baseado na simples reprodução de textos e exercícios 

transcritos de libros didáticos, o conteúdo passa a ser desinteressante, pois este tipo 
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de metodología não incentiva o diálogo, o pensamento crítico e nem o confronto de 

ideias. 

É consenso, que métodos tradicionais de ensino, focados na técnica e com 

ênfase nos exercícios repetitivos, deixam os alunos distantes da realidade, pois, eles 

não conseguem observar o vínculo do conteúdo trabalhado em sala de aula com as 

suas experiências cotidianas. Esse tipo de prática dissociativa acaba levando a uma 

dispersão e abstração muito grandes e, consequentemente, a uma falta de interesse 

pelo que está sendo ensinado. Ao possibilitarmos novas formas de construção do 

aprendizado, como: utilização de experimentos, jogos educacionais, filmes, músicas, 

estamos permitindo que os alunos possam ter contato com uma realidade muito 

mais concreta e, consequentemente, mais próxima do seu dia a dia. 

Conforme discutido por Mazur (1997), é um erro reduzir a aprendizagem do 

aluno a um esforço solitário e a mensuração da qualidade de ensino oferecido pela 

instituição ao grau de desempenho do aluno nas avaliações nacionais. Para o autor, 

a avaliação do desempenho deve ser vista como um meio de crescimento dos 

alunos.  

Neste trabalho apresentamos uma proposta de adaptação e uso do jogo 

Forge of Empires como recurso didático, com base no método de Mazur. Nosso 

objetivo é contribuir com uma ferramenta para o ensino de Física que além de 

auxiliar o docente no processo de ensino-aprendizagem também torne o ensino mais 

atrativo e, por consequência, faça da avaliação da aprendizagem um processo 

natural, amoroso, voltada para o aluno. Esta Monografia encontra-se dividida da 

seguinte maneira: no primeiro capítulo, apresentamos um breve histórico sobre a 

avaliação da aprendizagem; no segundo capítulo, mostramos o processo de 

aprendizagem e avaliação em Física na educação brasileira; no terceiro capítulo, 

falamos sobre a possibilidade de um novo método de avaliação e introduzimos a 

adaptação do jogo Forge of Empires, baseada no método de Mazur, para o uso em 

ensino de Física, descrevemos as regras do jogo e os testes conceituais a serem 

aplicados durante o jogo. Ainda neste capítulo, detalhamos quais os objetivos 

esperamos alcançar com a aplicação do jogo na turma do primeiro ano do Ensino 

Médio; finalmente, no último capítulo, apresentamos nossas considerações finais. 
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CAPITULO 1 - AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 
Neste capitulo é abordada a avaliação da aprendizagem em relação aos 

seus aspectos conceituais, a sua trajetória histórica e suas possíveis influências na 

formação do professor.  

O tema do capítulo se faz importante tendo em vista os vários efeitos que 

produz tanto em professores quanto em alunos por diversos motivos como: a 

insatisfação; os sentimentos de tensão, medo, pavor, insegurança, arbitrariedade; 

injustiças ora com o professor ora com o aluno; poder, disciplina, indisciplina, 

controle, objetividade, subjetividade. Também por suas consequências, como: a 

aprovação ou reprovação; formação de profissionais competentes ou incompetentes; 

responsabilidade social pela colocação de profissionais que atendam às 

necessidades da sociedade; valorização ou não de disciplinas conforme o índice de 

reprovação (indicador da “seriedade e nível” da disciplina) (MASETTO; ABREU, 

1990). 

 

1.1. A LÓGICA DO PROCESSO AVALIATIVO 

 

Pensar o ensino é pensar a avaliação e ela é um dos maiores problemas 

educacionais, independentemente da disciplina, curso e etapa de ensino. Como já 

visto a avaliação já foi exaustivamente estudada e continuará sendo. Nesse sentido, 

Hoffmann (2005, p.13) explica:  

todo momento em que se debate avaliação da aprendizagem, ocorrem 
também manifestações de desassossego sobre as cruéis condições das 
salas de aula em todo país. [...] Muitas e muitas vezes na impossibilidade de 
observar e cuidar de cada um, o olhar vagueia pelo todo, abarcando o 
grupo, na superfície do coletivo. Desiste-se do envolvimento com cada 
aluno, antevendo a dificuldade que isso representa. (HOFFMANN, 2005, P 
13) 

Essa citação admite concluir que a educação se afastou a tal ponto das 

ponderações e levantamento de questões sobre avaliação, na lógica tradicionalista 

(a de avaliar por notas) é uma técnica autoritária, discricionária e não tem a 

aprendizagem dos alunos como um objetivo. 

Nesse sentido, Moura (2007, p. 35) afirma que: 
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(...) apesar de toda a mudança conceitual proposta e uma infinidade de 
modos de avaliar existentes na atualidade, normalmente não se reflete 
sobre os sentidos que estão respaldando a ação pedagógica e a ação de 
avaliar fica presa a vivências, experiências que não se tornam objeto de 
análise e de reflexão. E vão sendo constituídos sentidos para a mesma sem 
consciência desse acontecimento. 

 

Essa falta de sentido do processo avaliativo, já foi debatido no item 1.1 desse 

estudo. Ademais pode-se notar que o sistema de notas está calcado na lógica do 

capital. Quanto a isso: “pode-se afirmar que a atribuição das notas não responde a 

um problema educativo, nem está forçosamente ligada à aprendizagem. Sua tarefa 

se aproxima mais do poder e do controle”. (Barriga 2003 Apud ESTEBAN, 2003, p 

78). 

Verifica-se assim que o sistema de classificação por notas está atrelado ao 

neoliberalismo que, com sua lógica, busca por meio do exame e da sua redução ao 

aspecto técnico distanciar os demais aspectos que são o pedagógico, o social, e o 

político. Pelo meio desse ato, coloca na avaliação o poder de decidir as mazelas da 

educação, tornando a avaliação superdimensionada. Exemplos disso são os 

SINAES, SAEB, PISA e outros que funcionam nessa lógica. Barriga coloca que: “a 

pedagogia ao preocupar-se tecnicamente com o exame e notas, caiu numa 

armadilha que a impede de perceber e estudar os grandes problemas da educação”. 

(BARRIGA, 2003, p 82). 

Conforme visto até aqui há na atualidade diversos autores como Celso 

Vasconcelos, Cipriano Luckesi, Charles Hadji, Benjamim Bloom, Philippe Perrenoud, 

Maria Teresa Esteban, entre outros, que tratam do tema avaliação escolar. Para fins 

desse estudo enfatiza-se dois teóricos, sendo eles: Luckesi e Esteban, por sua 

atualidade e constante pesquisa sobre avaliação.  

Assim, questionamos: Quais os objetivos da avaliação da aprendizagem? 

Quais as relações desses objetivos com os diversos conceitos da avaliação? Qual o 

trajeto histórico do processo avaliativo? Como se deu até hoje a formação dos 

professores? São essas perguntas que se busca responder a seguir. 
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1.2. TRAJETÓRIA HISTÓRICA 

 
É possível afirmar que o ato de avaliar se realiza desde os tempos mais 

remotos da nossa existência enquanto seres humanos. Encontramos a presença da 

avaliação em citações na Bíblia, no Velho e Novo Testamento, quando determina o 

certo e o errado, o belo e o feio, o moral e o amoral, através de normas e condutas 

criadas pelas sociedades (FENILI et al., 2002).  

Assume, no decorrer do tempo, um caráter de instrumento de aprovação e 

reprovação, transformando em valores absolutos o que poderia ser relativo, sendo 

então utilizada como método punitivo ou premiativo por meio, principalmente, das 

aplicações/correções de provas e verificação de testes. 

De acordo com Luckesi (1995), a avaliação educacional tem sua origem no 

século XVI e XVII com o advento da escola moderna, visando a prática de provas e 

exames. No século XVI, a pedagogia jesuítica tinha uma atenção especial com o 

ritual das provas e exames caracterizados por sessões solenes, com formação de 

bancas examinadoras e comunicação pública dos resultados. Já no século XVII, a 

pedagogia comeniana, dá atenção à ação do professor como centro de interesse da 

educação, utilizando-se também dos exames como forma de estímulo aos alunos 

para o trabalho intelectual da aprendizagem. 

O estudo mais remoto de avaliação da aprendizagem data de 1901 com 

Robert Thorndike, nos Estados Unidos, que visava enfatizar a medida das 

mudanças comportamentais. Posteriormente, em 1930, o educador americano Ralph 

Tyler (dedicado à questão de um ensino que fosse eficiente) criou o conceito 

“Avaliação da Aprendizagem” e, por isso, os anos entre 1930-1945 são 

considerados períodos “tylerianos” da avaliação da aprendizagem. Apesar do 

desenvolvimento do conceito, a prática continuou sendo baseada em provas e 

exames, ou seja, não houve alteração nenhuma, apenas o desenvolvimento do 

conceito de avaliação de aprendizagem. 

Tyler inseriu, entre vários elementos, a definição do comportamento 

manifestado pelo aluno no desenvolvimento curricular. Assim, as questões 

abordadas por este estudioso foram introduzidas na nova concepção de avaliação 

de aprendizagem que enfatizava a elaboração de currículos como instrumentos para 
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a regulamentação do conhecimento aprendido, para controlar o planejamento, para 

quantificar o aprendizado, conhecido como método tecnicista. 

Dentro da corrente tecnicista, encontramos ainda Hilda Taba, Robert Mager, 

Robert Gagné, sendo este último um propositor de que a avaliação da aprendizagem 

significava verificar se o aluno conseguiu ou não realizar cada um dos 

comportamentos subordinados à tarefa final e que deveriam estar contidos no 

programa de instrução (ANDRÉ, 1996). 

Durante muito tempo os estudos sobre avaliação da aprendizagem ficaram 

centrados na proposta de medir o desempenho dos estudantes, baseando-se em 

testes que foram elaborados conforme objetivos pré-definidos ou testes 

padronizados. De forma lenta, os testes passaram a ser revistos na medida em que 

os estudantes deixaram de ser considerados como um depositário de informações e, 

nos procedimentos avaliativos, passou-se a considerar questões como atitudes, 

opiniões e expectativas. 

Cronbach, em 1960, propôs uma superação da ideia de que os objetivos são 

organizadores da avaliação, ou seja, a avaliação deve ser orientada pela noção do 

que se pretende alcançar com ela. Portanto, as decisões a serem tomadas 

constituem o centro da avaliação e não devem ser somente avaliar 

quantitativamente os estudantes. Para isso avaliar as estruturas específicas 

(qualidade do ensino, da aprendizagem e da instituição) seria mais importante do 

que fazer comparações com unidades externas (MASETTO; PADRO, 2003). 

Em 1967 surgiu uma nova concepção de avaliação, a avaliação formativa, 

tendo sua origem nos estudos de Scriven que a definiu como sendo a avaliação que 

integra duas funções principais: apreensão do comportamento do aluno e a 

retificação dos erros, no sentido de adequar o comportamento ao esperado. A 

principal diferença da avaliação formativa para a avaliação tradicional (quantitativa) é 

que enquanto a avaliação tradicional objetiva verificar a aprendizagem, a avaliação 

formativa busca conhecer os limites da aprendizagem para tomar decisões no 

sentido de otimizá-la. 

Nos anos 1970, James Popham e Eva Baker anunciaram a ideia de que  

 
quando se avalia, faz-se sempre algum tipo de apreciação. Faz-se uma 
estimativa ou um julgamento de valor, de algum fenômeno e, na avaliação 
educacional, estamos interessados em fazer apreciações acerca do mérito 
dos empreendimentos educacionais (apud MASETTO; PRADO, 2003, p. 
49). 
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A partir deste novo conceito de avaliação passou-se então a incluir outros 

instrumentos avaliativos, tais como: testes cientificamente construídos que tinham 

por objetivos testar a eficiência do ensino-aprendizagem como determinantes do 

sucesso ou fracasso educativo. 

Em 1970, os estudos de Bloom apontaram para a conceituação da avaliação 

como critério de atribuição de notas aos estudantes, bem como uma forma de 

classificação. Portanto, definiu-se avaliação como sendo “a coleta sistemática de 

dados a fim de verificar se, de fato, certas mudanças estão ocorrendo no aprendiz, 

bem como verificar a quantidade de mudança ocorrida em cada aluno” (MASETTO; 

PRADO, 2003, p. 50). 

Atualmente, inúmeros autores tratam unicamente da avaliação da 

aprendizagem como processo formativo. Nesse sentido pode-se citar Perrenoud, 

que aponta a necessidade de mudar o processo avaliação para um processo 

formativo, ou seja, mudar a escola trazendo para dentro da instituição a sociedade e 

o vínculo social dos alunos. 

Verifica-se, ainda, o avanço das defesas das correntes construtivistas e 

sócio-interativas que realizam críticas à utilização da avaliação como forma de 

verificação de conhecimentos, dando mais importância ao processo da 

aprendizagem do que aos resultados quantitativos. Destacando-se os trabalhos de 

Pedro Demo, Jussara Hoffman, J. E. Romão, Cipriano Luckesi, Phillipe Perrenoud, 

Miguel Zabala, etc. que focam contextos avaliativos qualitativos visando a 

qualificação do ensino e uma avaliação da aprendizagem condizente com a 

realidade. Ao encarar a aprendizagem fundamentalmente como um processo de 

construção do conhecimento, estes autores consideram que o papel da avaliação é 

o de contribuir positivamente para o processo de aprendizagem, e não apenas como 

forma de verificação de conhecimentos.   

Os dois últimos séculos foram marcados pelo avanço significativo da Ciência 

mediante as inúmeras inovações tecnológicas e estruturais, as novas formas de 

expressões e das relações humanas, o aumento da velocidade e a diminuição das 

distâncias de espaço e tempo, a ênfase dada na personalização, na competitividade 

e na simulação do cotidiano pelas imagens intensificadas dos meios de 

comunicação de massa. Diante disto as instituições sociais encarregadas da 
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educação passaram a viver um dualismo: a formação integral, do homem para a 

vida, e a formação técnica e especializada, do homem para o trabalho (DE SORDI, 

2001). 

Assim, no século XXI frente às diversas necessidades que impõe as 

transformações sociais e diante das limitações do modelo de formação educacional 

impostos pelos setores dominantes, acredita-se que exista a necessidade de se 

fazer alterações que seja capaz de permitir a população o discernimento para fazer 

julgamentos e a aptidão para determinada carreira profissional para que possa 

contribuir de forma decisiva para o futuro da sociedade. 

A aprendizagem como uma construção, cujo foco é o próprio aprendiz e não o 

docente. Assim, o questionário postulado buscou ouvir o outro lado da moeda, a 

percepção do aluno, pois são muitas indagações que ficam, será que os alunos 

possuem consciência de suas dificuldades, será que existem problemas extra ou 

intra-escolares que estão prejudicando o desenvolvimento dos alunos. Ouvir os 

alunos certamente é uma forma de aprendizagem para a elaboração de um projeto 

pedagógico consciente para a realidade dos alunos. 

 

 

1.3. CONCEITUANDO AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 
Após a abordagem da trajetória histórica da avaliação da aprendizagem o 

presente tópico tem por objetivo discorrer sobre como se dá o processo de avaliação 

da aprendizagem, através de sua conceituação, estruturas e objetivos. 

Segundo De Sordi (2001), avaliar é um ato dinâmico onde o educador e o 

educando assumem seus papéis, de modo co-participativo, através da 

implementação do diálogo e da interação respeitosa, comprometendo-se com a 

construção do conhecimento e com a formação do profissional. 

Ferreira (1995, p. 205) define avaliação como um  

 

ato ou efeito de avaliar (-se). Apreciação, análise. Valor determinado pelos 
avaliadores. Avaliar é determinar a valia ou valor de. Apreciar ou estimar o 
merecimento de. Calcular, estimar, computar. Fazer a apreciação; ajuizar: 
avaliar as causas, de merecimentos. 
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Luckesi (1995, p. 69) entende avaliação como “um juízo de qualidade sobre 

dados relevantes, tendo em vista uma tomada de decisão”. Juízo aqui pode ser 

entendido como afirmações ou negações sobre determinada coisa, e juízo da 

qualidade expressa a qualidade do objetivo que está sendo ajuizado.  

Outra autora de suma relevância para o presente estudo, Jussara Hoffmann 

(2005), define avaliação como uma ação provocativa do educador que desafia o 

educando a refletir sobre as experiências vividas, a formular e reformular hipóteses, 

direcionadas para um saber rico. Professores e alunos utilizam-se do termo 

avaliação atribuindo-lhes significados relacionados, principalmente, a elementos que 

constituem a prática avaliativa tradicional: prova, nota, exame, aprovação, 

reprovação. Como aponta Hoffman (2005), a avaliação é um fenômeno indefinido, 

vários podem ser seus significados e entendimentos. 

Almeida (1997) aponta diversos significados para avaliação, como por 

exemplo, diagnóstico, análise, controle e classificação. No entanto, afirma o autor, a 

técnica avaliativa é o meio que informa ao professor o que se pretende com a 

avaliação para atingir determinado objetivo e, para isso, utiliza-se de instrumentos 

que podem assumir características específicas, como por exemplo, as requeridas 

em um teste objetivo ou numa prova dissertativa. No ensino superior, destaca a 

autora, a avaliação é sinônimo de uma convivência tumultuada entre experiências 

tradicionais de ordem classificatória e tendências de procedimentos renovadores. De 

forma geral, os docentes têm dificuldades em serem coerentes quanto ao tipo de 

avaliação e o aluno torna-se um interlocutor passivo nessa relação conflituosa que 

se estabelece quanto ao tipo avaliação ao qual é submetido. 

A classificação do processo avaliativo é dada por dois tipos, conforme 

aponta Franco (1997): a) processo avaliativo objetivo, que tem seus requisitos 

fundamentados na cientificidade, observação, verificação e experimentação. Nesse 

modelo há uma riqueza nos procedimentos avaliativos que utiliza escalas, 

inventários e testes padronizados para apurar os resultados; b) processo avaliativo 

subjetivo, que surge da crítica ao primeiro modelo, professando que ao avaliar há de 

se respeitar o ritmo individual de cada pessoa, visto que cada um aprende de modo 

diferente.   

O processo avaliativo subjetivo, também denominado de avaliação 

formativa, é explicado nas palavras de Juan Mendez (2002, p.83): 
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Avaliamos para conhecer quando corrigimos construtiva e solidariamente 
com quem aprende, não para confirmar ignorâncias, desqualificar 
esquecimentos, penalizar aprendizagens não adquiridas. Quando os 
professores agem como corretores que explicam e comunicam 
razoavelmente, são fontes de aprendizagem mediante a informação 
compreensível e argumentada que devem fornecer nessa tarefa. O conceito 
de avaliação formativa foi adquirindo diferentes contornos com a 
intensificação dos estudos em torno dessa modalidade. Nesse sentido, por 
um lado essa concepção de avaliação pode encontrar-se voltada para a 
adequação do aluno em relação às metas definidas a priori e, por outro 
lado, pode voltar-se para a adaptação dos meios de aprendizagem às 
necessidades do aluno. 
 
 
 

A diferença entre a avaliação formativa e a avaliação tradicional está ligada 

ao tratamento dado aos resultados obtidos. Os procedimentos em relação à aos 

resultados obtidos centram-se na adequação da capacidade dos alunos, ou seja, 

preocupam-se especificamente em identificar as dificuldades de aprendizagem 

destes para reorientar o ensino em direção à superação dessas dificuldades. Parte-

se, nesse sentido, do seguinte princípio de que, se ensinamos e os alunos não 

aprendem e estamos interessados em que aprendam, há que se ensinar até que 

aprendam. Assim, deve-se investir na construção dos resultados desejados. 

Franco (1991) considera a objetividade como algo parcial e valoriza a 

autoavaliação como medida mais confiável de avaliação, ressaltando que os 

processos avaliativos, objetivos e subjetivos, são insuficientes como medidas de 

realidade.  

Em relação ao fim que se destina a avaliação tem uma tríplice função: 

diagnóstico, verificação e apreciação. A função diagnóstica “é a que proporciona 

informações acerca das capacidades do aluno antes de iniciar um processo de 

ensino-aprendizagem" (MIRAS; SOLÉ, 1996, p. 381). A segunda função de 

verificação é a que possibilita constatar se estão os alunos, de fato, atingindo os 

objetivos pretendidos. Finalmente, a última função é a avaliação somativa que tem 

por objetivo  

 

determinar o grau de domínio do aluno em uma área de aprendizagem, o 
que permite outorgar uma qualificação que, por sua vez, pode ser utilizada 
como um sinal de credibilidade da aprendizagem realizada; por isso, é 
denominada também avaliação creditativa (MIRAS; SOLÉ, 1996, p.378).  

 



20 

 

Hoffmann (2005) afirma que a representação da avaliação que muitos 

alunos e professores têm é a de que esta é um julgamento dos resultados 

alcançados e não algo importante para superar dificuldades ou melhorar o processo 

de ensino-aprendizagem. Portanto, a avaliação deveria permite ao educador adquirir 

conhecimentos que além de torná-lo capaz de julgar o aprendizado do estudante 

contribuiria, também, para orientar da melhor forma os alunos. Ao estudante, a 

avaliação deveria permitir uma conscientização de suas dificuldades de 

aprendizagem. 

Freitas (1995) aponta que os objetivos da avaliação estão relacionados com 

o conceito que se tem de educação, homem e sociedade. Ou seja, a posição que 

determinados educadores assumem, com seus alunos, é resultado das exigências 

percebidas no próprio sistema social em que estão inseridos. Os alunos acreditam 

que, para os educadores, a avaliação está estritamente relacionada à nota e, por 

sua vez, os professores colocam que a preocupação só com o resultado quantitativo 

da avaliação é dos estudantes. 

A valorização das notas não parece ser o grande problema do método de 

avaliação tradicional, a problemática ocorre quando esta preocupação passa a ser 

única tanto por parte dos estudantes como dos professores. Conforme aponta 

Freitas (1995, p. 213) ao afirmar que “somente a produção que assume um valor 

para o professor é que tem também um valor para o aluno. Os alunos não produzem 

para si mesmos, para aprenderem”.  

A solução para esta questão também é apontada por Freitas (1995, p. 225) 

quando afirma que  

 

não se trata de condenar os aspectos relativos à classificação dos alunos, 
mas sim todo um conjunto de práticas que classifica, disciplina e afeta 
valores e atitudes dos alunos. O aspecto classificatório é apenas a ponta do 
iceberg. 
 
 

É importante destacar que toda avaliação da aprendizagem tem uma 

conotação de medida, mesmo que subjetiva, uma vez que avaliar também significa 

construir um juízo de valor sobre o avaliado. O problema então da avaliação 

tradicional é a obsessão por resultados, que leva muitos adeptos a considerarem os 

testes como único meio possível de avaliar com segurança. Como afirma Bonniol e 

Vial (2001, p. 95),  
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não se trata, atualmente, de „rejeitar a medição‟, mas, de evitar a importação 
da ideologia positivista da avaliação ou uma metodologia extraída das 
Ciências da Natureza, apresentadas como inevitáveis e como única garantia 
da cientificidade. 
 
 

Na busca de promover uma avaliação justa e democrática é preciso 

considerá-la como um espaço de aproximação, mediação e diálogo entre formas de 

ensino do professor e percursos de aprendizagens dos alunos, ou seja, “a avaliação 

possui a tarefa de se centrar na forma de como o aluno aprende, sem descuidar da 

qualidade do que aprende” (ÁLVAREZ MÉNDEZ, 2002, p. 19) para orientar o 

docente a ajustar seu fazer didático de maneira que produza desafios que se 

transformem em aprendizagens para os aprendentes. Isto quer dizer que:  

 

a maneira como o sujeito aprende [passa a ser] mais importante que aquilo 
que aprende, porque facilita a aprendizagem e capacita o sujeito para 
continuar aprendendo permanentemente. Conscientes do modo como o 
sujeito aprende [o professor e a professora] descobrem a forma de ajudá-lo 
(ÁLVAREZ MÉNDEZ, 2002, p. 39). 

 
A avaliação democrática é aquela que através da negociação define seus 

objetivos, critérios, instrumentos e dinâmica. De acordo com Álvarez Méndez (2002), 

avaliação democrática significa oportunizar tanto aos alunos e alunas, como aos 

professores e professoras, espaços de diálogo e participação. 

O método democrático deve ser constante, para poder acompanhar o 

processo de ensino e de aprendizagem desenvolvido na rotina de estudo e, dessa 

forma, sempre informar ao educador e ao educando o que vem acontecendo no seu 

processo de aprendizado (ALVAREZ MÉNDEZ, 2002). 

Se a avaliação for constante, está se materializará numa variedade de 

instrumentos que permitirá garantir e demonstrar uma relação lógica entre esses 

instrumentos e os procedimentos de ensino que o educador planejar e fizer uso. 
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1.4. A PROBLEMÁTICA DO PROCESSO AVALIATIVO 

 

Cipriano Luckesi, através de suas pesquisas defende a necessidade de que a 

lógica da avaliação passe a ser “ditada” por uma pedagogia do ensino-

aprendizagem e não pela pedagogia do exame como vem acontecendo. Quanto a 

isso o autor afirma que: “o nosso exercício pedagógico escolar é atravessado mais 

por uma pedagogia do exame que por uma pedagogia do ensino-aprendizagem”. 

(LUCKESI, 1999, p 18).  

Diante dessa afirmação, o autor, em concordância com Esteban, passa a 

teorizar sobre essa pedagogia do exame que se caracteriza pelo fato de ter a prova 

como instrumento de poder e coerção de poucos sobre muitos e que diante disso 

traz consequências nefastas para a relação ensino-aprendizagem. 

Luckesi (1999) concorda com Barriga (2003) e Garcia (2003) quanto aos 

porquês da predominância e poder da prova (exame), pois esse serve aos 

interesses da sociedade burguesa à medida que permite controle e auxilia na 

construção de pessoas submissas, já que através do medo imposto a muitos 

(alunos) alguns promovem a petrificação de ações e produzem controle. Através de 

várias práticas avaliativas, tais como dar um ponto a mais, tirar ponto por 

comportamento, castigos psicológicos, os educandos se veem acuados e 

controlados pelo sistema. 

É importante ressaltar que o autor não coloca o professor como o culpado 

desse processo, pois ele é uma peça no grande quebra cabeça do capitalismo que, 

na maioria das vezes, reproduz em suas práticas educacionais, de forma ingênua e 

acrítica, as lógicas sociais. 

Para esse autor avaliação é “um julgamento de valor sobre manifestações 

relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão” (LUCKESI, 1978 

apud LUCKESI 1999, p 33). Porém, as práticas atuais “desvirtuam” as verdadeiras 

ações acerca desse fenômeno e os usa de forma diversa. Assim, tem-se que ao 

invés de diagnosticar, a avaliação passa a servir para classificar, estratificar e 

diferenciar indivíduos.  

Para fazer diferença e contribuir para a transformação social, Luckesi (2000) 

defende que a avaliação deve ser diagnóstica e ter como objetivo a autonomia do 

educando através de um trabalho sério e consciente dos agentes da educação. Para 
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isso os profissionais devem assumir um posicionamento pedagógico claro e 

explícito, no intuito de não cair nas amarras do sistema. Devem agir segundo a 

teoria libertadora e resgatar a essência da avaliação tomando-a como instrumento de 

identificação dos caminhos percorridos e da possibilidade de percepção dos 

caminhos a serem perseguidos. 

Para esse autor, a avaliação é um ato que por sua própria constituição traz a 

ideia de inclusão. Essa inclusão se dá via acolhimento, diagnóstico e decisão. 

Quando encarada dessa forma a avaliação acontece de fato, pois ela está centrada 

na relação dinâmica do ensino/aprendizagem. Assim, segundo Luckesi, tem-se que: 

[...] a avaliação é inclusiva, democrática e amorosa. Por ela, por onde quer 
que se passe, não há exclusão, mas sim diagnóstico e construção. Não há 
submissão, mas sim liberdade. Não há medo, mas sim espontaneidade e 
busca. Não há chegada definitiva, mas sim travessia permanente, em busca 
do melhor. Sempre! (LUCKESI, 2000, p 11). 

Esteban (2003) avança nas discussões e tem muitos pontos em comum com 

Luckesi, pois ela defende que a escola é um lugar onde polissemia e multiplicidade 

convivem e vivem de forma explícita. Porém elas são suprimidas, tencionadas pela 

pedagogia vigente, que tem como um de seus princípios a homogeneização. Esse 

fato determina um tipo de avaliação pré-determinada que considera o erro como 

algo negativo e o acerto como algo valorizado positivamente. Segundo a autora, 

essa ação impede o diálogo entre os saberes e a percepção mais realista acerca da 

multiplicidade e heterogeneidade presente no contexto escolar. 

Ela coloca os holofotes sobre a figura do professor quando defende que a 

avaliação está intrinsecamente relacionada com a interpretação deste para com o 

educando e suas produções. Esse olhar, portanto, pode influenciar de forma 

significativa o fracasso ou sucesso escolar. Assim sendo, tal fato traz à tona 

questões como o trânsito entre os conhecimentos e estruturas de compreensão 

normatizadas e aceitas e aquelas que são diferentes dessas, mas que também 

estão presentes na escola, e aponta para a questão da subjetividade presente nesse 

processo. 

Para tratar desse tema, a autora inclui na discussão as reflexões de Vygotsky 

(2003) acerca dos conhecimentos Inter psicológicos e intra-psicológicos e de como 

esses têm uma ação diferenciada sobre os sujeitos, já que revelam a pluralidade. 

Esse fato entra em choque com a ação de homogeneizar, tão presente e buscada 
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pelo sistema escolar através da classificação e controle. Essa busca da autora é 

essencial para esta pesquisa, pois o mesmo tem como uma das bases de sua 

discussão esse mesmo autor. 

Segundo Esteban (2003), os fatores que contribuem decisivamente para a 

questão da avaliação se distanciar das discussões sobre ensino-aprendizagem 

estão calcados na lógica capitalista a partir de duas funções primordiais: a primeira 

diz sobre o dever de disseminar a ideologia de progresso e da competição 

(competição pelas notas mais altas); a segunda versa sobre o poder delegado à 

avaliação de regular o acesso ao mercado de trabalho, ou seja, a certificação24, que 

está calcada sobre as habilidades e competências do indivíduo para ingressar no 

mundo produtivo.  

Esses fatores têm como consequência direta a homogeneização e o fato de a 

avaliação conceber a aprendizagem como memorização e repetição do ensinado. O 

discurso neoliberal sobre qualidade escamoteia o fato de a avaliação estar 

atendendo “necessidade de selecionar e excluir” (ESTEBAN, 2001, p 103) presente 

na sua lógica. Ou seja, a avaliação, quando pensada dessa forma, obedece e serve 

aos preceitos capitalistas funcionando na tentativa de controlar, homogeneizar, 

disciplinar, medir, excluir, etc. 

Esteban acredita que a avaliação está passando por um momento de luta 

teórica que pode levar a uma ruptura epistemológica, pois se tem de um lado a 

avaliação quantitativa e sua lógica positivista e de outro a avaliação qualitativa e seu 

intuito de colocar a lógica da avaliação em discussão. Autores como Perrenoud 

(1999) e Barriga (2003) defendem a necessidade de ruptura do paradigma da 

avaliação no intuito de implementar práticas diferenciadas. 

Existe uma constante tensão entre os modelos quantitativos e qualitativos, 

ambos em busca de hegemonia. Contudo é importante ressaltar que o que se 

concretizou foi um modelo híbrido, através do qual o modelo quantitativo foi 

suavizado pelo qualitativo. 

Como consequência tem-se na prática fazeres diversificados. Porém, esses 

estão marcados pelas notas e/ou conceitos. 

A prática aponta as dificuldades de se pensar em uma avaliação diferenciada 

que considere a polissemia e a heterogeneidade como potencialidades e realidades 
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que devem ser consideradas e que principalmente passem a considerar o erro como 

construtivo.  

A partir dessa constatação, Esteban (2003) demonstra através de suas 

pesquisas que, uma prática diferenciada é possível, mas que para isso dois fatores 

são fundamentais: (1º) acabar com a dicotomia conhecimento científico e senso 

comum, pois isso abriria espaço para a pluralidade impossibilitando a manutenção 

da avaliação como sendo portadora de resposta única e homogênea; (2º) o 

aprofundamento nas discussões e conhecimento das reflexões de Vygotsky, pois 

essa possibilita um olhar diferenciado para o processo de aprendizagem e 

consequentemente para a avaliação. Com esses pressupostos, o conhecimento é 

considerado como polifônico e plural acontecendo através de rupturas e saltos. Nas 

palavras da autora tem-se que “o processo coletivo que estimula o sujeito a 

ultrapassar suas possibilidades e favorece a construção de um movimento que 

favorece a transformação”. (ESTEBAN, 2003, p. 130). 

Assim, a discussão de Vygotsky é essencial para a avaliação a partir do 

momento em que esse autor possibilita que o olhar sobre o aprender e desenvolver 

seja atravessado pela ruptura, pela subjetividade, pela diferença entre os sujeitos, 

pois a ideia de que o que eu posso fazer com ajuda hoje, farei sozinho amanhã e, de 

que os processos Inter e intra-psicológicos são coletivos, mas também individuais, 

não possibilitam um olhar homogêneo para os sujeitos e dá voz e vez a polissemia e 

as diferenças como construtoras de conhecimento e saberes. 

Com isso a dicotomia erro/acerto deixa de ter lógica, pois o erro passa a ser 

considerado construtivo, pois com esses pressupostos a resposta diferente não 

significa não saber e sim, uma outra solução pensada pelo sujeito. É importante 

ressaltar que sobre essa questão do erro, um dos autores que mais contribuiu foi 

Piaget, pois em seus trabalhos ele sempre enfatizou o erro como algo construtivo e 

fazendo parte do desenvolvimento do sujeito. Pois, segundo esse autor, as 

respostas, aparentemente erradas na verdade são resultantes de uma postura de 

experimentação, em que as crianças levantam e testam suas hipóteses. Os erros 

infantis merecem, assim, uma análise séria e cuidadosa. 

Quanto a essa questão do erro construtivo, Hoffmann coaduna das ideias de 

Esteban quando afirma que: 
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o grau, nota, conceito, são conferidos ao aluno sem interpretação ou 
questionamento quanto ao seu significado e poder. Essas ”sentenças” [...], 
obstaculizam na escola a compreensão do erro construtivo e de sua 
dimensão na busca de verdades. Impedem que professores e alunos 
estabeleçam uma relação de interação a partir da reflexão conjunta, do 
questionamento, sobre as hipóteses formuladas pelo educando em sua 
descoberta do mundo. (HOFFMANN, 2001, p 18). 

Enfim, a discussão exposta acima demonstra que a avaliação da 

aprendizagem é algo ainda obscuro na prática, pois está calcada na lógica da nota e 

da exclusão e não na da inclusão e consideração da diferença como algo 

construtivo. Com isso o foco não é a aprendizagem dos educandos e sim, se eles 

atendem ou não aos padrões pré-estabelecidos. 

Diante disso, mostra-se urgente a necessidade de pesquisas e ações 

diferenciadas. Por isso e devido ao foco dessa pesquisa, o próximo capítulo vai 

tratar mais especificamente sobre como a avaliação vem sendo pensada no ensino 

médio, sobretudo, na disciplina de Física. 
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CAPÍTULO 2 – O PROCESSO DE APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO EM FÍSICA 

 
 

O projeto pedagógico em Física se baseia em competências fazendo com que 

o docente, o educador, seja um elemento chave na aprendizagem, pois deve dar 

condições para que o aluno "aprenda a aprender", desenvolvendo situações de 

aprendizagens diferenciadas, estimulando a articulação entre saberes e 

competências.  

O processo de desenvolver habilidades através dos conteúdos, ao invés de 

continuar a decorar conteúdos, o aluno passará a exercitar habilidades, e através 

delas, a aquisição de grandes competências. Para o êxito do programa, será a 

capacitação dos docentes, para que possam atuar com desenvoltura e segurança 

em relação à nova proposta. 

Para avaliar o processo de ensino e aprendizagem em Física e os seus 

respectivos processos avaliativos, apoia-se nos conceitos de Gilberto Teixeira 

(2013). Esses conceitos ressaltam que a aula precisa ser planejada para permitir um 

diálogo fluente entre o aluno, o objeto de estudo e o meio que os cercam. Em 

decorrência dessa reciprocidade, todos os materiais instrucionais devem exprimir 

qualidade e organização direcionadas para garantir interesse e sinergia no cotidiano 

dos estudos. No momento do ensino, o diálogo é peça chave para ajudar na 

construção do conhecimento, o professor busca nos alunos elementos individuais 

que cada um traz de suas experiências pessoais transformando em conhecimento. 

Na sala de aula cabe estabelecer uma metodologia dialógica e plural. Partir 

dos diferentes olhares e da base teórica que se configura entre alunos e docente e 

alunos e colegas no bojo de processos capazes de combinar o estimulo as 

descobertas, a investigação, identificação e entendimento do tema, é importante 

contextualizar o tema com situações vindas da realidade e atuais e não se 

esquecendo de interpretar e construir explicações. Não tem como o professor intervir 

em uma sala de aula com alunos diversos e transmitir conhecimento sem haver 

diálogo. As dificuldades de aprendizagem do aluno tem como um dos agravantes as 

dificuldades dos mesmos em dialogarem com seus professores. 

Segundo Perrenoud (1999), os alunos são considerados como tendo 

alcançado êxito ou fracasso na escola por que são avaliados em função de 

exigências manifestadas pelos professores, ou outros avaliadores que seguem os 
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programas e outras diretrizes determinadas pelo sistema educativo. Desta forma, 

avaliar envolve um conjunto de procedimentos e vertentes a serem analisadas. 

Assim, não somente o comportamento do aluno, mas a sua participação de sala de 

aula, seu interesse.  

 Todos os recursos, além do diálogo, devem ser colocados em prática sempre 

na busca de estimular os alunos pela busca do conhecimento. É preciso levar em 

consideração o objetivo da aprendizagem, o conteúdo dos cursos, o público a ser 

atingido, os meios de comunicação, os recursos tecnológicos, as políticas e 

diretrizes da instituição, para elaborar um planejamento e formas de 

acompanhamento a fim de formular instrumentos e traçar diretrizes e planos de ação 

para efetivar a avaliação que realmente seja construtiva. 

A avaliação tem o propósito de garantir a qualidade da aprendizagem do 

aluno. Mas para isso, é preciso levar em conta que os alunos possuem dificuldades 

de aprendizagem. 

 

 

2.1. O PERCURSO DA FÍSICA NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA  

 

Foi na década de 30 que foram desenvolvidas as licenciaturas em física; na 

década de 40, os ginásios de aplicação e pôr fim do início da década de 60 surgiram 

os grupos de estudos em São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, destaca-se 

nesta década o Parecer 292/62 que acrescentou a disciplina de prática de ensino e 

o estágio supervisionado nos cursos de licenciatura caracterizando-se como a 

primeira tentativa de institucionalizar a Educação em Física Brasileira são: O 

Movimento da Física Moderna, o Estudo Dirigido e a Escola Nova (MIORIN, 1998). 

O Movimento conhecido como Escola Nova, baseou-se em uma nova 

Psicopedagogia visando o desenvolvimento cognitivo do aluno através da análise do 

seu interesse, cabendo aos educadores inserir o raciocínio lógico, aos poucos, a 

partir da intuição do aluno. De acordo com PETRONZELLI (2002, p. 40): 

 

 
Esta concepção de ensino enfatizava a ideia de descoberta gerada 
individualmente e não a memorização; valorizava a criatividade e a 
correção da forma de pensar; a capacidade de tirar conclusões de uma 
experiência; e a descrição dos fenômenos. 
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Esta prática foi adotada integralmente no ensino secundário com a proposta 

de modernização de Euclides Roxo que foi expressa no decreto n. 19890 de 1931 

que conforme MIORIN (1998, p. 95) destacava: 

 
A importância da prática dos cálculos mentais, da compreensão das 
operações elementares, do desenvolvimento do senso de estimativa, da 
análise de situações, relacionamento de fatos e estabelecimento de leis 
gerais, do uso do método heurístico, que levariam o aluno a ser um 
descobridor e não um receptor passivo de conhecimento, e, também, da 
introdução de um curso propedêutico de geometria, destinado ao ensino 
intuitivo, de caráter experimental e construtivo. Além disso, seria 
necessário renunciar completamente à prática de memorização sem 
raciocínio, ao enunciado abusivo de definições e introduzir a matéria por 
meio da resolução de problemas e de questionários intimamente 
coordenados. 

 

O que justificou a introdução desta prática foi a constatação de uma grande 

defasagem entre as notas do aproveitamento de Física se comparada aos outros 

materiais (KLINE, 1976), ou seja, o fracasso escolar do ensino da física. 

Em consequência, durante os primeiros anos da década 50, procedeu-se à 

preparação de um novo currículo para o ensino da Física tendo como objetivo 

principal atualizar o conteúdo da física. 

O Estudo Dirigido, segundo TAHAW (1962, p. 1) “é aquele que se realiza 

através de técnicas científicas. Forma, nos alunos, hábitos de tradição mental, 

atitudes favoráveis ao ensino, dá método de reflexão ao senso crítico, em suma, 

ensina aos alunos a aprenderem por si mesmo”. 

A informação tornou-se mais importante no estado moderno. É ela que 

inspirou as opções políticas em seus níveis mais elevados. Os contatos 

internacionais, as decisões governamentais e o câmbio monetário são fatos que 

desenrolam com base em informações atualizadas (ARRUDA, 2004). 

A informação orienta os veículos públicos como a publicidade, os telejornais, 

os boletins meteorológicos. Estes veículos são instrumentos capazes de fornecer ao 

homem comum do século XX notícias instantâneas sem limitações geográficas 

(ARRUDA, 2004). 

 A indústria da informação é uma atividade produtiva e rendosa, pois o volume 

de negócios não se mede somente pela compra e venda das informações, mais 

pelos efeitos econômicos que isso comporta. Por outro lado, a informação tem sido 
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tratada de modos diferentes através de tempos, já se constituindo em verdadeiras 

indústrias (BARRETO, 2002). 

Essas indústrias já funcionam há mais de quarenta anos, quando as 

tecnologias digitais não existiam. A gestão da informação se dava de forma lenta e 

tradicional porque o mundo da informação encontrava-se ainda na fase artesanal. 

Com advento das últimas gerações de computadores, o século XX se 

transformou no século XXI com duas décadas de antecipação. A informação 

transformou-se em uma indústria grandiosa, tornando-se uma indústria por 

excelência e de grande interesse da raça humana (BARRETO, 2002). 

É certo que toda mudança traz consequências, e essas mudanças trouxeram 

consequências também para o campo da educação, mas a escola não está 

consciente desse fenômeno, pois continua veiculada a valores, mentalidades 

métodos de trabalho ultrapassado, por, pelo menos uma geração. 

Geralmente a escola resiste a mudanças, e a tecnologia com seu passar 

arrebatador, pode ser vista como inimiga. As questões da rotina e do medo podem 

ser as que mais merecem discussão, porque não levam em conta as necessidades 

dos alunos, e a educação não a satisfaz. A era da informação requer profunda 

revisão do sistema educativo. Sua tarefa é formar as novas gerações; respeitando 

sua natureza e tendo consciência de suas necessidades, que estão mudando, e a 

escola não pode ignorar isso. 

O mundo da tecnologia e da informação fornecem antenas, aprimora os 

sentidos, permite viver em um bem-estar cultural, que muitos antepassados nem 

ousaram em sonhar. Um único luxo, porém, não é permitido interromper os 

processos de aprendizagem, subtrair à formação permanente. Antes a escola era 

um treinamento para a existência, depois passou a dar instrução e educação com 

vista para o ingresso ao mundo do trabalho e hoje é uma necessidade de vida, tanto 

quanto o ar que se respira. 

A informática, em termos de educação, não deve ser encarada como sendo 

restrita ao uso de computadores. Deve ser vista em seu sentido amplo, ou seja, 

como a técnica instrumental que propicia meios dinâmicos de transmissão de 

informação não só no plano didático-pedagógico, mas também como poderoso 

instrumento de administração institucional. 
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Aplicações de multimídia combinam textos, gráficos, som, animação, em 

simples aplicação educacional sob o controle de computadores. Todos estes 

recursos associados à conexão junto à rede internet de comunicações torna a 

informática a mais poderosa ferramenta na educação, através da variedade de 

recursos, serviços e capacidade. Pode-se ainda, enviar e-mail para qualquer pessoa 

em qualquer lugar do mundo, ou acessar boletins eletrônicos, transferir arquivos, 

acessar informações as mais variadas possíveis (LADISLAU et al., 2018). 

A introdução desses meios de transmissão de conhecimento veio acelerar o 

tempo de aprendizado, distinguindo aqueles que se utilizam os que não o fazem. 

Com a informática, o estudante poderá também interagir com os outros estudantes 

ou especialistas em outros estados ou países utilizando as telecomunicações 

(Internet), fazendo simulações e experimentando as consequências de diferentes 

soluções (ARRUDA, 2004). 

O setor educacional não é um grande mercado, mas é o caminho onde o 

capital vê a possibilidade de gerar novos mercados de trabalho para os próximos 

anos. 

 

2.2. A FORMAÇÃO DO PROFESSOR 

 
Segundo estudos de Campos (2005) a necessidade de se investigar o 

cenário da formação de professores de física no país, analisando os impactos da 

reforma feita pelo Ministério da Educação nos anos de 1990, se dá a partir do 

momento em que: 

A crise educacional então, objeto de discursos pronunciados por atores 
sociais diversos, foi, predominantemente, traduzida como uma crise de 
eficiência, eficácia e produtividade do sistema, sugerindo-se para a sua 
superação a adoção de mecanismos corretivos baseados no mercado: a 
educação deixa de ser compreendida como direito para ser tratada como 
oportunidade (CAMPOS, 2005, p.2). 

 

A crise no sistema educacional justificaria, dessa forma, o investimento na 

formação de professores que ora são vistos como culpados pelo fracasso da escola, 

ora como salvadores. A reforma no sistema da formação docente, segundo a autora, 

teve como consequência o aprofundamento de uma concepção técnico-instrumental 

de formação, o que resultou, por exemplo, na quantidade de cursos de formação 

com menos de 3000 horas de duração existentes no país, gerando prejuízo à 
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qualidade do ensino, bem como o número de cursos à distância, já em 

funcionamento, autorizados pelo Ministério da Educação. É de suma importância 

que o sistema educacional vise a formação de professores com amplos conceitos e 

vivências, principalmente, no que tange a avaliação da aprendizagem. 

A Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação 

(ANFOPE) vem, desde seu primeiro congresso em 1983, discutindo as políticas 

públicas de formação de professores no país. O movimento já produziu uma série de 

documentos, discussões e exigências aos órgãos oficiais de ensino, contrários às 

propostas que tornam a formação de educadores mais uma mercadoria.  

A ANFOPE tem defendido a formação dos profissionais da educação com a 

duração mínima de quatro anos e de 3200 horas, criticando severamente os cursos 

à distância. Propõe como eixos norteadores da educação de professores a sólida 

formação teórica e interdisciplinar, a unidade entre teoria e prática, a aproximação 

entre a licenciatura e o bacharelado, a gestão democrática da escola, o 

compromisso social e ético do profissional da educação, o trabalho coletivo e 

interdisciplinar e a articulação da formação inicial e continuada. 

Para a ANFOPE, a discussão sobre a formação dos professores não 

envolve apenas áreas especificas do conhecimento, nem tampouco conteúdos 

particulares das disciplinas que compõem o currículo dos cursos formadores há 

também a necessidade de verificar e acompanhar como são desenvolvidos os 

cursos bem como seus métodos avaliativos. Trata-se de uma reivindicação mais 

ampla junto aos órgãos oficiais, incluindo principalmente o Ministério da Educação, 

de construção de políticas para a formação de educadores e não apenas para a 

autorização de funcionamento de cursos que objetivam tão somente o lucro. 

O educador deve continuar ao longo da sua vida sendo educando. É 

necessário que aprenda cada dia mais, ou seja, sua formação precisa ser contínua e 

enriquecedora a medida em que participa de novas experiências com seus alunos, e 

que se disponha a aprender com o cotidiano escolar e/ou social. Assim, ao invés de 

somente transmitir conhecimentos, espera-se que: 

 

ele estabeleça com o professor e com os colegas um pacto, um 
compromisso de se empenhar para levar à frente o plano de trabalho, numa 
ação cooperativa, respondendo por sua parte tanto no momento em que 
realiza as atividades programadas como nos momentos em que deixa de 
cumprir o combinado, o que então o levará a discutir com o professor e com 
os colegas o modo de recuperar os conteúdos (MASETTO, 2003, p. 52). 
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Atualmente, se propõe que a relação entre professor e aluno parta da 

consideração de que ambos são capazes de assumir um processo de 

aprendizagem, que o aluno está apto a trabalhar em parceria com o professor e com 

os outros colegas para aprender (MASETTO, 2003). Porém, essa revolução de 

postura e comportamento exige que o professor se torne um educador, ou seja, 

transcendendo a figura do técnico que somente domina sua ciência. 

A ideia de que enfrentar a carência de professores, principalmente de 
Física, tem sido um grande desafio para as instituições formadoras, apesar 
de já estar presente no discurso nacional há bastante tempo, continua atual 
e pertinente. Afinal, superar a necessidade de novos professores para a 
Educação Básica é um assunto recorrente em eventos, simpósios e debates 
que abordam a questão da docência, nacional e internacionalmente, como 
pode ser verificado, por exemplo, nos trabalhos de Martins (2005), 
Academia Brasileira de Ciências (2008), Freitas e Villani (2002) e no recente 
relatório da UNESCO “Current Challenges in Basic Science Education” 
(2010), dentre outros (GARCIA e HIGA, 2012, p.169). 

 

Para tanto é necessário que a formação dos educadores para uma nova 

geração seja contemplada com tais preocupações, conforme aponta Mizukami e 

Reali (2002, p. 124): 

 

Este tipo de formação, ao enfatizar usualmente o caráter individual da 
aprendizagem profissional da docência, geralmente ignora o papel dos 
contextos sociais e políticos- imediatos ou não - que interagem 
permanentemente com as teorias pessoais ou princípios pedagógicos dos 
futuros professores. A dimensão social de se tornar um professor é reduzida 
a sua dimensão individual. Nesse processo, o ensino é fundamentalmente 
uma relação social caracterizada pela dependência mútua, pela interação e 
o engajamento social entre os nele envolvidos - é considerado modo 
independente do contexto social no qual a profissão é exercida e a 
tendência dos futuros professores e reproduzir, em lugar de desafiar, as 
suas histórias passadas e presentes. 

 

Conforme podemos perceber, a formação do professor precisa ser uma 

“formação de vida”, além da formação humana, pois existe a necessidade também 

do conhecimento pleno da ciência o que caracteriza a condição básica para a 

docência. Mas, não é só. Aliás, esse é um dos problemas que marca o perfil da 

docência superior no Brasil: o fato de que o professor costuma ser um especialista 

em sua área de saber, sem o domínio de outros saberes necessários à docência, 

como por exemplo, aqueles que são frutos das experiências de pesquisa. A 
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pesquisa é fundamental para revigorar a ciência e o próprio trabalho didático que 

este professor pesquisador realiza em sala de aula. 

a formação inicial dos professores de Física tem um núcleo comum com a 
formação dos demais físicos. O Parecer explicita o que compõe este núcleo 
comum: Física Geral; Matemática; Física Clássica; Física Moderna; 
Disciplinas complementares. Os módulos sequenciais especializados são: 
1) Físico-Pesquisador (Bacharelado); 2) Físico-Educador (Licenciatura 
Plena); 3) Físico-Tecnólogo; 4) Físico-interdisciplinar. As duas últimas 
denominações são novas, mas já vem acontecendo a formação desses 
profissionais como, por exemplo, nos Cursos de Física Médica, no caso do 
Físico-Tecnólogo. No caso do Físico-interdisciplinar fica mais específico em 
relação à outra área em se desenvolverá a sua atividade como, por 
exemplo, a de analista do mercado financeiro (SANTOS, 2004, p. 74). 

Ao não buscar melhorar os saberes necessários à docência, principalmente 

aqueles ligados aos processos didáticos e dentre esses a questão da avaliação, o 

professor acaba realizando uma reprodução das práticas a que foi submetido 

enquanto aluno, ou seja, desde que entrou para a escola até a sua graduação. 

Em sua aprendizagem como aluno de graduação, o professor universitário, 

passa por um curso estruturado nos moldes tradicionais de avaliação de 

aprendizagem onde a nota e a aprovação são os objetivos com isso as 

oportunidades para a apreensão da prática pedagógica estejam concebidas como 

mera aplicação "prática" da teoria apreendida em sala de aula nas disciplinas 

"teóricas". Tal ruptura é necessária para ajudar o professor a conceber de forma 

melhor a concepção de educação e avaliação de seus alunos, futuros professores.  

 

2.3. ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Na literatura acerca da conceituação de estratégias de aprendizagem em 

física, tem sido comum encontrar a designação de procedimentos ou atividades que 

são utilizados pelos estudantes com o propósito de facilitar a aquisição, o 

armazenamento e o uso da informação (POZO, 1995).  

O ensino de física no ensino médio é conhecido pelos seus altos índices de 

reprovação, dificuldades e desistência, que são, em parte, resultantes de uma 

cultura de ensino essencialmente tradicional, no que diz respeito à dinâmica de 

trabalho em sala de aula. Nessa abordagem tradicional, as aulas são 

prioritariamente expositivas e centradas no professor; a passividade dos alunos 
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costuma ser regra, e as atividades realizadas se concentram na resolução de longas 

listas de problemas do livro-texto adotado.  

Atrelada a essa concepção de ensino está a desmotivação discente, 

caracterizada por alunos cada vez menos engajados no processo de aprendizagem 

e que desistem diante de desafios menores, por não acreditarem em suas próprias 

capacidades.  

O julgamento da própria capacidade de organizar ou realizar uma ação 

específica, como por exemplo, resolver um problema de Física Geral, é denominada 

por Bandura (1997) de crença de autoeficácia. No contexto escolar, Bzuneck (2004) 

argumenta que autoeficácia se trata de uma avaliação ou percepção pessoal sobre a 

própria inteligência, habilidades, conhecimentos, entre outros. O indivíduo pode ter 

todas as habilidades para realizar uma determinada tarefa, porém não se sentir 

capaz para realizá-la, o que afeta diretamente sua ação.  

A autoeficácia influencia no estabelecimento de metas, na quantidade de 

esforço empregado nas tarefas e na persistência para alcançar seus objetivos. 

Bandura (1997) apresenta quatro principais fontes de autoeficácia: experiências 

pessoais, experiências vicárias, persuasão social e indicadores fisiológicos.  

As experiências pessoais, que podem ser positivas ou negativas, são, 

segundo o autor, as principais referências para o julgamento de eficácia pessoal. As 

experiências positivas são recorrentes experiências de sucesso vivenciadas pelo 

próprio estudante na sua participação ativa que, como sabemos, não são 

valorizadas no ensino tradicional, que conta com alunos, geralmente, passivos no 

processo de aprendizagem. A experiência passiva em sala de aula pouco contribui 

para o desenvolvimento de crenças de autoeficácia; já experiências de fracasso 

tendem a diminuí-la (ESPINOSA, ARAÚJO e VELT, 2019).  

As experiências vicárias caracterizam-se como experiências nas quais o 

indivíduo se inspira pelo sucesso, ou se afeta pelo fracasso, de outra pessoa, que 

ele considera como semelhante, um colega, por exemplo. Momentos de interação 

em sala de aula têm o potencial de aflorar experiências vicárias, no entanto, tais 

momentos são raros em abordagens de ensino tradicionais (ESPINOSA, ARAÚJO e 

VELT, 2019).  

A persuasão social pode ocorrer através de expressões verbais ou não 

verbais, como o discurso e o comportamento do professor, mas também devido ao 
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ambiente escolar, à estrutura do método de ensino empregado e ao “clima” em sala 

de aula (ESPINOSA, ARAÚJO e VELT, 2019).  

Por fim, os indicadores fisiológicos podem ser identificados na forma de 

redução ou aumento de estresse. A redução de estresse se caracteriza pela 

eliminação de obstáculos emocionais que, por ventura, possam ser percebidos pelo 

indivíduo como falta de capacidade de realizar uma ação. Uma avaliação calcada 

toda, ou quase toda, na nota em provas, como é característico das aulas 

tradicionais, pode deixar os estudantes ansiosos e com medo, aumentando o 

estresse e, consequentemente, reduzindo seu senso de autoeficácia (ESPINOSA, 

ARAÚJO e VELT, 2019). 

Dada a importância da compreensão do mundo atual, através da Física, pelo 

cidadão comum frente ao avanço tecnológico e científico, a ciência vem 

demandando um repensar sobre o conhecimento físico, principalmente nas escolas. 

É lá que o aluno traz e apresenta, de maneira comum e informal, pela primeira vez, 

seus conhecimentos físicos próprios, e que a Física deve procurar auxiliá-lo na 

construção e reconstrução de novas ideias buscando situações esclarecedoras no 

tratamento de novas questões físicas. Dessa forma, certamente, é possível resgatar 

dos alunos, tais conhecimentos prévios e linguagens que lhes são próprios ou 

inerentes. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997;2000) enfatizam que este 

ensino, especificamente, deve procurar contemplar, dentre seus objetivos para a 

melhoria desta educação, o desenvolvimento de capacidades de ordem cognitiva, 

física, afetiva, de relação interpessoal e inserção social, ética e estética, de forma 

ampla, de seus aprendizes. Contudo, destaca-se em seu objetivo geral, a análise de 

informações relevantes sob o ponto de vista do conhecimento e estabelece o maior 

número de relações entre elas, fazendo uso do conhecimento matemático para 

interpretá-las e avaliá-las criticamente. O aluno, através de suas necessidades 

cotidianas, deve reconhecer problemas, buscar e selecionar informações, tomar 

decisões e, portanto, ser capaz de desenvolver capacidade para lidar com a 

atividade física. A aprendizagem será possível na medida em que o professor 

proporcionar um ambiente de trabalho que estimule o aluno a criar, comparar, 

discutir, rever, perguntar e ampliar ideias, considerando o aluno como sujeito da 

construção do seu conhecimento. Para tanto, o professor deve articular os 
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conteúdos físicos com as demais disciplinas para que haja sentido e significado em 

seus termos.  

Este ensino deve abordar questões e metodologias que possibilitem ao 

aluno desmistificar e interpretar a sua realidade, metodologias que desafiem o aluno, 

que favoreçam a criatividade na busca de estratégias para solucionar situações-

problema, que facilitem o trabalho coletivo, a autonomia do aluno para que ele 

adquira confiança na sua própria capacidade de enfrentar desafios. 

Portanto, é possível observarmos que, tanto na ênfase dos PCNs/Física, 

quanto da Proposta Curricular para o ensino de Física a aprendizagem mantém 

relação íntima com o processo/procedimento do ensino, ou seja, a aprendizagem só 

se torna possível conforme a visão interativa que o professor tiver em relação à sua 

ação frente ao aluno. 

Segundo Fiorentini (1994) em todo processo de ensino-aprendizagem, a 

prática pedagógica sustenta-se nas concepções que o professor possui sobre 

Educação, Ensino, Aprendizagem e Ciências. No ensino de Física também serão as 

ações e a postura do professor em sala de aula que refletirão as suas crenças em 

relação a este ensino. Fiorentini (1994, p. 38) diz que: 

Por trás de cada modo de ensinar, esconde-se uma particular concepção de 
aprendizagem, de ensino e de educação. O modo de ensinar depende 
também da concepção que o professor tem do saber matemático, das 
finalidades que atribui ao ensino da física, da forma como concebe a 
relação professor/aluno e, além disso, da visão que tem de mundo, de 
sociedade e de homem. 

 
Este autor, em uma investigação elaborada em 1994 sobre a Física no Brasil, 

identificou que, nos últimos 40 anos, algumas tendências teórico-metodológicas 

caracterizaram o ensino em geral e, a Física, em particular. Em síntese, ele destaca 

algumas das principais tendências a partir de dissertações, teses e/ou artigos sobre 

esta área. 

A aprendizagem da Física, portanto, fundamentar-se-á no desenvolvimento 

de habilidades e atitudes, conceitos ou princípios, pois, sendo a tendência tecnicista, 

baseada no funcionalismo, para atender as necessidades desse sistema, não se 

preocupará com a formação de indivíduos que saibam situar-se historicamente no 

mundo. A pedagogia tecnicista não vai se centrar nem no professor e nem no aluno, 

mas, sim, nos recursos e técnicas de ensino.  

De acordo com Fiorentini (1994, p. 50): 
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Podemos dizer que a tendência tecnicista, ao tentar romper com o 
formalismo pedagógico, apresenta um novo reducionismo, acreditando que 
as possibilidades da melhoria do ensino limitam-se ao emprego de técnicas 
especiais de ensino e ao controle/organização do trabalho escolar. No 
âmbito da educação científica, o método da descoberta, que compreende as 
técnicas da redescoberta, da resolução de problemas e de projetos, seria 
amplamente divulgado e estudado. 

 
 
Em oposição à escola tradicional, tendendo a não levar em consideração a 

natureza da criança em desenvolvimento, suas diferenças biológicas e psicológicas, 

surge a Pedagogia Ativa. Nesta tendência, o professor será o facilitador da 

aprendizagem e o aluno o centralizador da aprendizagem, ou seja, será o ser "ativo", 

porque este passará a ser o selecionador dos conteúdos a serem ensinados, 

atendendo seu desenvolvimento psicológico.  

Perrenoud (1993) enfatiza que, quando trabalhamos em uma sala de aula, 

levamos conosco nossas emoções, cultura, preconceitos, desejos, poder, porque, no 

decorrer das nossas interações, como professores, tornamo-nos o principal 

instrumento de trabalho, ou seja, um sujeito interagindo com outros sujeitos fazendo 

da rotina um espaço emocional, afetivo e de controle. 

Ponte (1998) diz que, nos últimos anos, nas Ciências da Educação, o papel 

do professor tem se afirmado como educador, ampliando suas ações restritas ao 

ensino, para poder atender às necessidades da aprendizagem de seus alunos, da 

comunidade escolar e na construção do projeto educativo da escola. Para tanto, o 

professor precisa exercer com qualidade e com competência seu trabalho, com 

grande conhecimento de saberes básicos e capacidades profissionais orientadas 

para a sua prática letiva. Desse modo, há que se valorizar a formação didática que 

apóia o ensino de saberes específicos, rompendo com sua formação apoiada, 

sobretudo na transmissão, porque "para ensinar não basta saber pensar bem, é 

preciso um vasto conjunto de saberes e competências, que podemos designar por 

conhecimento profissional" (p. 2). 

Estudos destacam a importância da reflexão na ação e da reflexão sobre a 

ação, e a importância do desenvolvimento do professor a partir de sua experiência 

pessoal e de seus saberes profissionais. Para que isto ocorra, é necessário que as 

formações contínuas aconteçam sob dimensões coletivas de trabalho, retirando o 

professor de seu isolamento pessoal e intelectual e levando-o para um debate crítico 

sobre seu próprio papel social nesta profissão. 
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Para Alarcão (1995) o principal objetivo da Didática, no ensino, é a 

compreensão dos fenômenos de ensino-aprendizagem das várias disciplinas e dos 

diferentes níveis de ensino, para a melhoria deste processo. Se na formação inicial a 

Didática ocorre de maneira mais espontânea e menos criteriosa, na prática 

profissional ela deve se desenvolver sob uma dimensão científica através da prática 

deliberada de uma investigação teórica e prática. 

Acredita-se que a Física, enquanto um campo de conhecimento científico 

amplo, necessita abranger toda a complexidade da relação ensino-aprendizagem, 

não somente dela, Física, mas dela com as demais áreas do conhecimento sob o 

enfoque da Epistemologia, Psicologia, Sociologia, Antropologia, estendendo-se à 

História da Física e outras que estão imbricadas nas questões que envolvem o 

processo de aprendizagem do aluno.  

Portanto, ensinar e/ou educar em Física, torna-se um falso debate, quando 

nos atentamos para o que estamos ensinando, como ensinamos e porque 

ensinamos. É saber compreender o próprio papel social de ser um 

docente/professor nesta área do saber. 
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CAPÍTULO 3 - APLICAÇÃO DE UM NOVO MODELO DE AVALIAÇÃO 

 

Verificou-se até aqui que o processo de desenvolvimento do ensino da Física 

incorporou novas propostas pedagógicas fundamentando-se principalmente no 

método Peer Instruction – PI.  

 

 

3.1. A POSSIBILIDADE DE UM NOVO MÉTODO 

 

Atualmente, alguns professores de Física centram o processo no conteúdo, 

tal como no tradicional ensino de Física e, por outro lado, as inovações centram-se 

no processo de ensino e aprendizagem. 

Ou seja, busca-se hoje que o aluno construa o seu próprio conhecimento. 

Nesse sentido, MICOTTI (1999, p. 158): 

 
Para construir o saber, o aprendiz aplica os seus conhecimentos e modos 
de pensar ao objeto de estudo; age, observa, seleciona os aspectos que 
mais chamam a sua atenção, estabelece relações entre os vários aspectos 
deste objeto e atribui significados a ele, chegando a uma interpretação 
própria. Este processo é complicado e a interpretação feita pode não ser a 
esperada pelo professor; como os „tropeços‟ fazem parte da construção do 
conhecimento, são acolhidos como naturais. 

 

Sob esta linha pedagógica, a apropriação do conhecimento em Física 

determina que não cabe ao professor antecipar resultados e sim cabe a ele 

considerar o ritmo de aprendizagem do estudante. 

É cada vez mais necessária ultrapassarmos os limites dados ao saber 

escolar, nestas reflexões, ao abordar o conhecimento matemático transmitido pela 

escola atualmente destaca-se a tendência de supervalorização do saber cotidiano 

na prática escolar. Conforme destaca PETRONZELLI (2002, p. 55): 

 
Diante do fato dos estudantes apresentarem “facilidade” na superação dos 
problemas da vida cotidiana, muitos educadores e pesquisadores têm 
transformado este saber em mola mestra para a solução de um dos 
principais problemas educacionais, a apropriação de conhecimento. Para 
esses educadores e pesquisadores, o movimento de apreensão do 
conhecimento dar-se-ia a partir do saber cotidiano e, este, por sua vez, 
seria transferido para o saber escolar. 
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No capítulo 1 verificou-se que a atividade educativa é um elemento mediador 

da formação do ser humano, sob esta questão GIARDINETO (1999, p. 52) aponta: 

 
Como tal, a prática pedagógica é aqui entendida num significado mais 
amplo de que a de mera satisfação de carecimentos imediatos presentes 
ao longo da vida cotidiana de cada indivíduo. Na verdade, cabe à prática 
pedagógica escolar a produção de novos carecimentos que apontam para 
a apropriação de conceitos não restritos à vida cotidiana, a partir da 
mediação entre indivíduo e as demais objetivações genéricas. Em outras 
palavras, a prática pedagógica objetiva a produção do indivíduo de 
„carecimentos não-cotidianos’. O termo carecimento está sendo utilizado 
como referência às possibilidades do vir-a-ser da formação do indivíduo. 

 

Conclui-se que as práticas pedagógicas tendem a redimensionar as 

necessidades históricas do homem, ou seja, trata-se de possibilidades de produzir, 

através do conhecimento, a superação dos limites atuais e futuros. 

 

 

3.2. O MÉTODO PEER INSTRUCTION  

 

O método Peer Instruction – PI é, em linhas gerais, composto por técnicas 

como a votação em questões conceituais e a discussão entre pares das respostas, 

sustentadas pelo argumento discursivo que associa a promoção da aprendizagem 

conceitual à interação entre os alunos.  

Em classe, o professor, após uma breve exposição oral, apresenta aos 

estudantes uma questão conceitual de escolha múltipla. Cada aluno responde à 

questão individualmente utilizando um sistema de votação (Flashcards ou Clickers). 

Dependendo da quantidade de respostas corretas (de 30 a 70%), os alunos são 

orientados a discutirem e convencerem seus colegas de suas respostas. Por fim, 

uma nova votação é realizada e, a partir da nova distribuição de respostas, o 

professor decide se parte para um novo tópico ou retoma o conteúdo com uma nova 

questão conceitual (MAZUR, 2015).  

Essas práxis do PI se baseiam na ideia de que a troca de informações entre 

os alunos é essencial para a construção do conhecimento e que a ação de ensinar 

ou aprender com um colega complementa e expande o ensinamento do professor. 

Nesse sentido, uma técnica como a votação, já mencionada, além de proporcionar 

um feedback para o professor acerca da compreensão dos estudantes sobre os 
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conceitos-chave em estudo, o auxilia a orientar as discussões entre os pares. Ao 

passo que, ao ser transposta para uma instituição em que a pedagogia dominante 

está associada a uma visão transmissionista do conhecimento, essa mesma técnica 

pode ser reinterpretada meramente como uma maneira de avaliar o recebimento 

adequado da mensagem transmitida pelo professor.  

Nesse enfoque, uma baixa frequência de acertos pode ser entendida pelo 

professor como uma falha na transmissão do conhecimento, levando-o a substituir a 

técnica subsequente, que originalmente é a discussão entre os pares, por 

exposições orais mais detalhadas de sua parte. Essa mudança indevida nitidamente 

descaracterizaria o método, sendo uma modificação negativa realizada em função 

das crenças sobre ensino-aprendizagem dominantes na instituição. 

 

Figura 1. Fluxograma esquematizando a dinâmica de uma aula com Peer Instruction 
Fonte: Adaptado de Mazur (2015) 

 

Em muitos casos, novas tecnologias têm sido naturalmente combinadas na 

aplicação dessas metodologias, casos do ambiente virtual de aprendizagem e das 

ferramentas de gamificação.  

A exposição de Mazur sobre como ele chegou ao método Peer Instruction dá 

a entender que ele não conhecia ou, ao menos, não se inspirou a teoria de 

aprendizado de Vygotsky. 

Em uma perspectiva sociocultural, conforme já visto em tópicos anteriores, o 

processo de construção do conhecimento é visto como um processo que emerge 

das interações sociais. De acordo com Kelly (2005), as interações sociais são 

formadas por um modelo de tipos de ações, normalmente efetivadas pelos membros 

de um grupo, fundamentadas em propósitos e expectativas comuns. O foco em 
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atividades coletivas contemporiza a atenção de uma consciência particular para um 

processo de interação social, pelo qual se edifica o conhecimento ao longo do 

tempo. Analisando em um contexto educacional, as interações sociais que 

acontecem entre o professor e o(s) aluno(s), ou entre um aluno e outro(s), e que 

derivam em construção de conhecimento, compõem o que se chama de processo de 

coconstrução.  

Esse processo de coconstrução pode ser embasado em Vygotsky (1988) que 

afirma que o processo de interação social é mediador do processo de aquisição 

cognitiva geral que se dá por meio da linguagem. Na educação, deste modo, o 

professor é o principal mediador da aprendizagem do aluno, facilitando-lhe o 

comando e a apropriação dos desiguais instrumentos culturais. O autor avalia que 

os processos psicológicos superiores não são congênitos, mas originam-se nas 

semelhanças entre indivíduos humanos e se desenvolvem ao longo do processo de 

internalização de desenhos culturais de comportamento (VYGOTSKY, 1988). A 

teoria vygotskyana apresenta um conceito chave, o da ZDP (Zona de 

Desenvolvimento Proximal ou Potencial), em que o autor destaca a importância do 

papel do mediador, como o professor, por exemplo. Esta zona concebe a 

potencialidade, ou seja, pode se formar como lugar onde os conceitos automáticos e 

já estabelecidos pelo aprendiz se encontram com os conceitos científicos que lhe 

são oferecidos. 

A importância do caráter interativo das aulas se manifesta ao permitir o 

desenvolvimento da necessidade interna do aluno de reestruturar os conhecimentos 

ou de corrigir os seus desequilíbrios (contradições) acerca da realidade nas inter-

relações colaborativas que estabelece com o grupo. Isso porque, dentro do ponto de 

vista construtivista, é a partir da interação social que o aluno, junto com o professor 

e seus pares, consegue transformar seu desenvolvimento potencial em 

desenvolvimento real, tal como definidos por Vygotsky. Essa transformação ocorre 

somente se houver algum significado, motivação, sentido ou interesse do aluno para 

a sua experiência enquanto sujeito do processo de aprendizagem, ou seja, se 

estiver em sua zona de desenvolvimento proximal (ZDP). 

Por outro lado, é através da expressão e manifestação do aluno que o 

professor, enquanto mediador do processo de aprendizagem pode identificar os 

níveis de desenvolvimento real e potencial. A partir dessa análise, o professor é 
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capaz, então, de atuar na zona de desenvolvimento proximal do aluno através das 

ferramentas educacionais e comunicativas, explorando e realizando o potencial 

pedagógico que esses instrumentos apresentam. 

Nesse sentido, professor e aluno têm suas atuações pautadas pelos 

feedbacks recebidos nos processos de interação, os quais permitem a ambos 

compreender a ocorrência e as causas dos erros cometidos, possibilitando novas 

ações capazes de restabelecer a compreensão do objeto de conhecimento. Neste 

sentido, a avaliação formativa, que visa contribuir para o acompanhamento e 

orientação do aluno, é privilegiada no processo de interação para a exploração dos 

feedbacks do processo de ensino-aprendizagem. 

 

Enquanto a organização de sala de aula convencional propicia, em geral, o 
disciplinamento e a reprodução de conhecimentos, a construção conjunta 
de conhecimentos e a inclusão seriam realizadas mediante ações 
alternativas de organização nesse cenário. (GARCEZ; FRANK; KANITZ, 
2012, p. 213) 

 

A coconstrução abarca diversos processos interacionais, como a colaboração, 

a coordenação e a cooperação, sem que haja, necessariamente, acordo entre os 

participantes. Mesmo em uma situação interacional de desacordo, há coconstrução. 

Nesses processos interacionais, sensos de linguagem, cultura e identidade são 

desenvolvidos e se misturam, quando em contato uns com os outros, no interior dos 

participantes, que, por sua vez, assimilam as perspectivas do outro na interação 

social. É na interação, através de recursos linguísticos, paralinguísticos, e não 

linguísticos, que os participantes revelam, mantém ou alteram suas diversas 

identidades sociais, produzindo assimetria nas relações. “[...] Coconstrução, 

certamente, não significa que os participantes desempenham papeis interacionais 

idênticos [...]1” (JACOBY & OCHS, 1995, p. 178).  

Na sala de aula, por exemplo, o professor desempenha um papel institucional 

diferente do papel desempenhado pelo aluno e também do intérprete educacional. 

Esses papéis e as suas relações assimétricas são reveladas na interação e podem 

ser analisadas através dos recursos linguísticos, paralinguísticos e não linguísticos 

                                             

1
 Tradução minha. No original: [...] co-construction certainly does not mean that participants play identical roles 

[...]. 
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utilizados pelos participantes, o que nos revela, a propósito, perspectivas acerca de 

um evento sociocultural específico. 

 “Construir conhecimento conjuntamente se caracteriza por um trabalho 

interacional intenso e evidente engajamento público de vários participantes da fala 

em interação de sala de aula” (GARCEZ; FRANK; KANITZ, 2012, p. 211). Mesmo 

sabendo que, por natureza, as escolas não são democráticas, já que apresentam 

uma “assimetria funcional, pois requer o trabalho de sujeitos com capacidades, 

papéis e responsabilidades muito diferentes” (SCHULZ, 2007, p. 41) e, dessa forma, 

sempre haverá um participante que, inevitavelmente, precise conduzir a interação, 

no caso o professor, elas [as escolas] precisam “construir uma simetria no que diz 

respeito a fornecer a seus membros formas de participação igualitárias e 

democráticas” (SCHULZ, 2007, p. 41), em que o professor possa engajar os outros 

participantes no processo de construção de conhecimentos, promovendo sua 

participação crítica e não apenas submissa a ele que, supostamente, tem o controle. 

A participação ativa e efetiva dos alunos é fundamental no processo de 

coconstrução de conhecimentos em Física. 

 

3.3. GAMIFICAÇÃO E AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 

 

Por muito tempo acreditou-se na neutralidade da tecnologia, isto é, que os 

produtos poderiam ser bons ou maus, dependendo do uso que se fizesse deles. 

Essa posição, hoje parece não ter muito apoio na realidade, porque o fim já existe 

antes do objeto. Nas indústrias a origem das tecnologias digitais está dentro do 

contexto de aperfeiçoamento do material produzido e concentração principalmente 

de poder econômico (ALMEIDA, 1988). 

ALMEIDA (1988, p.34) enfatiza que: 

A origem do pensamento e dos aparelhos computacionais está ligada ao 
desenvolvimento de um modo de produção voltado para a produção 
industrial e militar. De modo algum, pode-se imaginar que a origem das 
tecnologias digitais tenha vinculação com as necessidades das camadas 
carentes ou com a solução dos problemas de distribuição de renda. No 
entanto, crer na impossibilidade de que esta conquista tecnológica possa ir 
recebendo um sinal que lhe imprime sentido oposto, e crer numa história 
mecânica e fatalista. 
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Daí, podemos concluir que as tecnologias digitais não foram criadas para 

melhorar ou facilitar o trabalho do educador, mesmo assim pode ser usado em sala 

de aula, desde que seja manipulado por pessoas que o conheçam o suficiente e 

tenham referências de avaliação suficientemente claras. Pode-se dizer que as 

tecnologias digitais é um instrumento de trabalho e, também, uma força produtiva 

que não pode ser aceita ou dispensada sem análise cuidadosa (BARRETO, 2002). 

A informática, em termos de educação, não deve ser encarada como sendo 

restrita ao uso de computadores. Deve ser vista em seu sentido amplo, ou seja, 

como a técnica instrumental que propicia meios dinâmicos de transmissão de 

informação não só no plano didático-pedagógico, mas também como poderoso 

instrumento de administração institucional (BARRETO, 2002). 

A aplicação da informática no ensino de Física pode ser realizada em todo 

conteúdo de Física, tais como, no ensino de Biofísica e de Física Médica, áreas do 

conhecimento que vêm crescendo muito nos últimos anos. Na utilização da 

informática no ensino, podemos visualizar as tecnologias digitais como instrumento 

para informações rápidas e seguras para o ensino e a pesquisa; no plano didático-

pedagógico, a informática utiliza outras técnicas relacionadas ao aprendizado, tais 

como: circuitos fechados de televisão, canhão de projeção de alta resolução; 

projetos de slides eletrônicos e outros (LADISLAU et al., 2018). 

Aplicações de multimídia combinam textos, gráficos, som, animação, em 

simples aplicação educacional sob o controle de computadores. Todos esses 

recursos associados à conexão junto à rede internet de comunicações, fazem da 

informática a mais poderosa ferramenta na educação, através da variedade de 

recursos, serviços e capacidade. Pode-se ainda, enviar e-mail para qualquer pessoa 

em qualquer lugar do mundo, ou acessar boletins eletrônicos, transferir arquivos, 

acessar informações as mais variadas possíveis (LADISLAU et al., 2018). 

A introdução desses meios de transmissão de conhecimento veio acelerar o 

tempo de aprendizado, distinguindo aqueles que se utilizam daqueles que não o 

fazem. Com a informática, o estudante poderá também interagir com os outros 

estudantes ou especialistas em outros estados ou países utilizando as 

telecomunicações (Internet), fazendo simulações e experimentando as 

consequências de diferentes soluções (ARRUDA, 2004). 
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O setor educacional não é um grande mercado, mas é o caminho onde o 

capital vê a possibilidade de gerar novos mercados de trabalho para os próximos 

anos. 

Vários estudos mostram que na sociedade atual é importante lançar mão de 

diferentes estratégias para mediar o ensino-aprendizagem no Ensino de Ciências. A 

Física, por ser uma ciência experimental e que muitas vezes se refere ao campo 

microscópico, necessita de especial atenção para melhorar os aspectos 

relacionados à aprendizagem. O uso de Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) e de jogos têm se mostrado serem eficientes não só na compreensão de 

conceitos, mas também por despertar o interesse por esta área da ciência (SOUZA 

et al, 2009). 

Neste sentido, o uso da informática na formação de professor deve 

ultrapassar o aspecto da modernização. Isto significa conceber o uso das 

tecnologias digitais como uma ferramenta que propicia ao sujeito repetir na e sobre a 

sua ação através do ciclo de aprendizagem. Piaget utilizou o ciclo da assimilação e 

acomodação, que se estabelece nos vários níveis de interação do sujeito como meio 

para explicar o desenvolvimento das estruturas cognitivas. D'Ambrosio (1986) utiliza 

o ciclo realidade - reflexão - ação - realidade para explicar a evolução intelectual.  

Neste ciclo D'Ambrosio enfatiza a relação dialética reflexão-ação no processo 

de aprendizagem que se estabelece na interação do sujeito (individuo) com a 

realidade (social e cultural). Nesta interação o sujeito aprende e modifica a 

realidade. Essa modificação da realidade - resultante da ação-reflexão do sujeito 

gera novos artefatos e mentefatos, os quais desencadeiam novos processos de 

reflexão-ação. Um dos novos artefatos, atualmente, são as tecnologias digitais. E o 

uso destes, no contexto de formação de professor, é o objeto deste estudo.  

O uso das tecnologias digitais através da atividade de programação propicia a 

descrição da ação do sujeito, que a partir do feedback pode refletir e depurar a sua 

própria ação-pensamento. Valente, (1993) explica este processo de aprendizagem 

através do ciclo descrição-reflexão-depuração, que se estabelece na interação 

(sujeito x computador) durante a atividade de programação.  

No ciclo da atividade de programação o sujeito descreve para as tecnologias 

digitais a solução de um problema, através de uma linguagem computacional. Neste 

processo se define um procedimento, o qual retrata a descrição das ideias e das 



48 

 

hipóteses que o sujeito tem sobre o problema. As tecnologias digitais por sua vez 

executam o procedimento tal como foi descrito pelo sujeito, apresentando na tela um 

determinado resultado na forma gráfica ou escrita. O resultado representa um 

feedback para o sujeito, que pede levá-lo ou não a modificar a sua descrição inicial. 

É um momento importante, porque cria uma situação de aprendizagem favorável 

para o sujeito refletir sobre os conceitos e as estratégias utilizadas na resolução do 

problema, revendo o caminho. Esta reflexão e que leva o sujeito a compreender e a 

depurar o seu conhecimento.  

O confronto entre o resultado esperado e o resultado real muitas vezes, é 

visto de forma negativa, porque representa um erro. Nesta abordagem, o erro é visto 

como um desafio que, segundo Piaget (1978), provoca desequilíbrio das estruturas 

cognitivas. Este estado, quando superado e ultrapassado, ou seja, reequilibrado pela 

construção de estruturas melhoradas e majorantes, representa fonte do progresso 

cognitivo. “..o processo de achar e corrigir o erro constitui uma oportunidade única 

para o aluno testar ou aprender tanto os conceitos envolvidos na solução do 

problema quanto nas estratégias de resolução de problemas”. (VALENTE, 1993, 

p.35). 

Zichermann (2011) diz que a gamificação representa a utilização de 

pensamento e mecânica de jogos em contextos não relacionados a jogos para 

engajar usuários na resolução de problemas. 

São elencadas, a seguir, características inerentes aos jogos em geral, as 

quais nos ajudarão a compreender melhor as definições posteriores. 

Para Mcgonigal (2011), são quatro os elementos comuns a todos os jogos: 

 

 Objetivo. Sendo este um resultado específico que os jogadores almejarão 

alcançar, orientando continuamente sua participação e norteando suas 

decisões. O objetivo fornece um senso de propósito; 

 Regras. Limitam as maneiras que os jogadores podem atingir os objetivos. 

Removendo ou adicionando as maneiras óbvias de chegada aos objetivos, as 

regras incentivam os jogadores a explorarem o desconhecido e novas 

possibilidades. Despertam criatividade e pensamento estratégico; 

 Sistema de retroalimentação. Mostram continuamente aos jogadores o quão 

perto estão dos objetivos. Pode tomar a forma de pontos, níveis, barras de 
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progresso, entre outros. Um sistema de retroalimentação constante, em 

tempo real, mostra aos participantes que os objetivos são definitivamente 

alcançáveis, ajudando na motivação para a preservação da continuidade do 

jogo; 

 Participação voluntária. Requer que todos os envolvidos conheçam e aceitem 

voluntariamente quais são os objetivos, as regras e o sistema de 

retroalimentação utilizados jogo, estabelecendo as mesmas condições para 

que múltiplas pessoas joguem juntas. A liberdade de escolher participar do 

jogo aumenta drasticamente a possibilidade de que um desafio estressante 

seja encarado como atividade prazerosa. 

Considerando os elementos descritos anteriormente, definimos os jogos da 

seguinte maneira: São atividades que possuem objetivos e regras específicos e que 

requerem participação voluntária, cujo progresso é demonstrado de forma constante. 

Outra definição que sumariza bem o descrito é a de Suits (2005), quando diz 

que participar de jogos é o ato voluntário de transpor obstáculos desnecessários. 

Empregaremos também, para explicarmos o que é jogo, o aparato teórico 

proposto por Caillois (190), Huizinga (1999), Tavares (2006) e Gallo (2007). 

O jogo em si “é fato mais antigo que a cultura” e vai muito além da essência 

humana, já que se faz possível observar animais brincando ou competindo e, assim 

sendo, pode-se observar que “a civilização humana não acrescentou característica 

essencial alguma à ideia geral de jogo” (HUIZINGA, 1999). 

Em primeiro lugar, importa destacar que há muitas correntes na área da 

psicologia e da filosofia que tentam definir o jogo de diferentes maneiras. Há várias 

correntes que tentam definir a função biológica do jogo, entre as quais, destacam-se 

as seguintes, segundo Huizinga (1999, p. 4): 

- Definição de jogo “em termos de descarga de energia vital 
superabundante”. 
- Jogar seria “uma necessidade de distensão”. 
- Jogar seria um “elemento que constitui uma preparação do jovem para as 
tarefas sérias que mais tarde a vida dele exigirá”. 
- Jogo seria “exercício de autocontrole indispensável ao indivíduo”. 
- O princípio do jogo seria “como impulso inato para exercer certa 
faculdade”. 
- Jogos teriam “desejo dominar ou competir”. 
- Jogo seria um “escape para impulsos prejudiciais”. 
- Jogo seria um “restaurador de energia despendida por uma atividade 
unilateral”. 
- Jogo seria “realização do desejo”. 
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Huizinga defende que nenhuma dessas características, no entanto, se 

referem à definição correta do jogo, e explica que todas as hipóteses anteriormente 

mencionadas propõem a ligação do jogo com características que não estão “ligadas 

ao próprio jogo”. 

Contudo, para que haja compreensão do princípio do jogo, se faz necessário 

saber que jogo: 

É mais que um fenômeno fisiológico ou um reflexo psicológico. Ultrapassa 
os limites da atividade puramente física ou biológica. É uma função 
significante, isto é, encerra um determinado sentido; ou seja, existe alguma 
coisa „em jogo‟ que transcende as necessidades imediatas da vida e 
confere m sentido à ação (HUIZINGA, 1999, p.4). 

 

Características como divertimento, a intensidade, a tensão e alegria podem, 

talvez, contemplar o que seria fundamental à essencial e a característica do jogo. 

Fundamentar o jogo ou limitá-lo ao elemento humano ou racional seria muito pouco 

abrangente. 

Muitas das atividades arquetípicas da sociedade são, desde o início, 

marcadas pelo jogo (HUIZINGA, 1999, p. 8). Segundo o autor, “o puro e simples 

jogo constitui uma das principais bases da civilização”. Embora possa existir uma 

possível associação do sentido de jogo a ideias como “riso, loucura, piada, gracejo, 

cômico, etc.” (HUIZINGA, 1999, p.9), há evidências de que o conceito de jogo seja 

independente de tudo isso. De acordo com Huizinga (1999, p. 23), “o jogo é anterior 

à cultura e, em certos sentidos, é também superior ou, pelo menos, autônomo em 

relação a ela”. 

O jogo está presente em toda a sociedade e sua essência é inegável, todo o 
ser pensante é capaz de entender à primeira vista que o jogo possui uma 
realidade autônoma. Sua essência é inegável. É possível negar, se quiser 
quase todas as abstrações: a justiça, a beleza, a verdade, o bem (...). É 
possível negar-se até a seriedade, mas não o jogo (HUIZINGA, 1999, p. 6). 

 

A maneira mais sensata de tentarmos definir o jogo seria elencar suas 

principais características, segundo o que propõe Huizinga (1999, p. 10-17): “jogo é 

uma atividade voluntária”, ou seja, possui característica de liberdade. 

Considerados como Artefatos Culturais, os jogos eletrônicos assim como os 

filmes, as revistas em quadrinhos e as novelas se inserem no que Morin (1975) 

chamou de mídia, ou meios de comunicação de massa. A cultura de massa seria 

uma terceira cultura, que surge através do cinema, da TV, da imprensa, da rádio 

(MORIN, 1975).  
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Com o avanço da tecnologia, a cultura de massa foi responsável por gerar 

outra concepção, que Santaela (2003), chamou de cultura das mídias.  

Devido ao aperfeiçoamento dos jogos eletrônicos advindo da computação 

gráfica, surge a cultura digital, onde os jogos eletrônicos são produtos de uma 

tecnologia que é direcionada ao indivíduo e não ao coletivo, o que a diferencia da 

cultura de massa (ARANHA, 2004). 

Maciel (2004) relata que “O público interessado em games geralmente é 

aquele das histórias em quadrinhos, das animações, da literatura e do cinema de 

ficção”, é um público da arte pop, vulgo popular. Para Maciel (2004), esta arte pop e 

todos os seus elementos servem de produtos de consumo para uma cultura menos 

elitizada e mais popular.  

Em meados do século XX, surgiram na Inglaterra no pós-guerra estudos 

culturais, onde estudiosos se interessavam por entender a verdadeira cultura 

popular, pertencente a grupos sociais que são marginalizados por culturas eruditas e 

pela burguesia. Segundo Costa et al., (1993) pode-se analisar o surgimento dos 

jogos eletrônicos advindo da mesma curiosidade que moveu estudiosos a 

desenvolver pesquisas baseadas na cultura popular.  

 Os jogos eletrônicos fazem parte de um conjunto da produção cultural de 

uma sociedade. Com isso pode-se entender as ideias e os padrões de 

comportamento compartilhados por mulheres e homens jogadores, que estão 

imersos nesta realidade virtual (MACIEL, 2004). 

Com o avanço tecnológico e o passar dos tempos, houve desenvolvimento de 

softwares gráficos, e com isso foi possível construir imagens em ambientes virtuais e 

até mesmo em três dimensões, surgindo o que se conhece hoje como animação em 

3D (ARANHA, 2004). A tecnologia 3D permitiu uma tridimensionalidade que aliada à 

possibilidade de aplicações de diversas cores e texturas semelhantes aos objetos e 

coisas do mundo real, tornou a computação gráfica muito mais realista possibilitando 

que cada vez mais os jogos eletrônicos se aproximassem de uma dada realidade 

(MORAIS, 2007). 

As representações que criam e recriam os ambientes virtuais são elementos 

essenciais aos jogos eletrônicos, pois possibilitam ao jogador a criação de um 

ambiente virtual real em suas mentes ocasionando uma interação, diferenciando o 

jogo de uma simples representação do mundo real. Para Neto e Soares “a dinâmica 
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entre virtual e real torna o jogo uma experiência divertida e atrativa” (NETO; 

SOARES, 2006). 

Os jogos se desenvolvem em espaços virtuais, mas devido à utilização de 

recursos gráficos e psicológicos alcançam uma relação extremamente forte com o 

mundo real, pois buscam configurar-se com a representação do mesmo 

(MONTEIRO, 2007). 

O conceito utilizado no presente texto referente a virtual é baseado na 

concepção de Pierre Lévy, que se opõe à falsa concepção de que virtual é oposto ao 

real, o virtual está ligado tecnicamente à informática e, segundo o ponto de vista 

filosófico, deve ser considerado como algo que existe em potência e não em ato. 

Segundo Lévy (1998), é um “produto da externalização de construções mentais em 

espaços de interação.” 

Assim tanto o jogo de celular, quanto o jogo de computador, o vídeo game, 

entre outras plataformas, podem e ser definidos como uma atividade lúdica, pois 

possuem um sistema de regras próprio construídos em espaços de interação por 

meios digitais (NETO; SOARES, 2006). 

 

3.4. PROPOSTA DE AVALIAÇÃO BASEADA NO MÉTODO DE MAZUR 

 

O produto desse estudo é utilizar um jogo como estratégia tanto de 

aprendizagem como de avaliação aplicando o método de Mazur. O jogo escolhido foi 

o Forge of Empires que é um jogo virtual de estratégia e, para jogá-lo, é necessário 

construir uma cidade, viajar com sucesso por diversas eras, pesquisar novas 

tecnologias, conquistar o mundo e triunfar sobre os seus oponentes.  

O caminho do êxito está no sábio uso dos recursos. Somente se encontrar o 

equilíbrio correto entre a receita e as despesas, poderá pesquisar novas tecnologias, 

e desenvolver ainda mais a sua cidade e seguir o caminho da fama e da glória. 

O sucesso da cidade é a produção. Terá de produzir moedas e mantimentos 

suficientes, só assim conseguirá obter novos edifícios e unidades militares. Para isso 

será necessário certificar-se, porém, que têm vários Edifícios Residenciais e 

Edifícios de Produção, pois eles serão o rendimento principal. Comparando todos os 

edifícios, há sempre um edifício que é mais adequado ao seu modo de jogar. A 
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Felicidade é quase tão importante, quanto o número de População. Quando a 

população está entusiasmada, a produção dos edifícios será mais eficiente. Por isso 

não pode esquecer-se de construir Edifícios Culturais ou Decorações, para manter 

sempre.  

 

Figura 2: Visão do Império 

 

Na vista geral da sua cidade, no centro da parte superior, existe um campo 

que mostra os seus pontos Forge. A cada hora o jogador recebe 1 Ponto Forge até o 

jogador atingir a quantidade máxima de acumulação de Pontos Forge. Estes pontos 

representam o motor do império... Irá precisar de Pontos Forge para o Comércio, e 

claro, para o mais importante: Pesquisas. Na Árvore das Pesquisas você pode 

evoluir as mesmas com os seus Pontos Forge. Quando terminar uma Pesquisa, terá 

que a desbloquear a mesma, assim que a desbloquear poderá ver a vantagem da 

nova tecnologia pesquisada disponível e construir algo a partir do menu de 

Construção. 
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Figura 3: Menu de Construções 

 

Ao adquirir províncias poderá ganhar novas Expansões, adquirir um Depósito 

de Mercadorias é essencial para impulsionar a produção de um bem, conquistar ou 

negociar os setores é uma decisão que o jogador pode tomar. A primeira vez é fácil 

derrotar o Exército do inimigo, mas à medida que vai avançando no mapa do 

continente as batalhas tornam-se mais desafiantes. Prepare-se bem para isso... 

Preste atenção às unidades que o oponente possui, pois assim poderá escolher as 

melhores unidades que irá levar para essa batalha. Falando muito abertamente, as 

tropas rápidas são boas para combater contra unidades diversas e rápidas. 

Unidades militares de longo alcance, por sua vez, têm maior vantagem contra as 

demais unidades. Pode fazer com que tenha mais chances de ganhar uma batalha: 

Poderá Infiltrar um setor, e ao fazê-lo, as unidades inimigas no início da batalha 

levam uma desvantagem. Se o Terreno for sabiamente utilizado, ajudará para que 

tenha sucesso na batalha e terá muita pouca resistência por parte do inimigo.  
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Figura 4: Mapa da Campanha 

 

Fazendo parte de uma guilda, poderá jogar com amigos ou fazer novas 

amizades e alianças com outros jogadores. Pertencer a uma guilda torna o comércio 

mais fácil e irá permitir que se tenha acesso a um fórum de alianças e chat da 

guilda. 

Outros jogadores poderão enviar convite para se juntar à sua guilda, porém, 

se não for membro de nenhuma guilda, é possível criar uma e convidar outras 

pessoas. 

Muitas vezes, vai perceber que dentro de uma guilda os jogadores são muito 

úteis, visitando para polir as tuas construções culturais regularmente (o que significa 

que menos edifícios serão necessários para ter a população entusiasmada) ou 

motivar os teus edifícios residenciais ou de produção de mantimentos.  

No Forge of Empires, existem muitos recursos diferentes que precisa para 

desbloquear tecnologias, para adquirir províncias ou mesmo para construir edifícios 

e unidades militares. Certificar-se que tem um bom equilíbrio desses recursos para 

avançar com sucesso no jogo é muito importante, tais como: 
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 Moedas: O jogador recebe moedas numa base regular dos teus edifícios 

residenciais, mas uma vez por dia também há um bônus diário que você pode 

recolher da sua Prefeitura. Além disso, você pode receber moedas de vez em 

quando se completar com sucesso as missões, conquistar setores ou províncias, 

assim como saquear o inimigo. O jogador recebe moedas para construir novos 

edifícios, para comprar expansões ou para melhorar as unidades militares. Além 

disso, precisará de moedas para desbloquear tecnologias pesquisadas, para espiar 

províncias no Mapa dos Continentes, para infiltrar em uma determinada província 

antes de uma batalha e para comprar mais pontos Forge. Conclusão: Moedas são 

importantes, você nunca pode ter um número suficiente delas! 

 Mantimentos: Receberá mantimentos por meio das ordens de produção 

nos Edifícios de Produção (também designadas por plantas de produção). Ao 

contrário dos Edifícios Residenciais, precisará definir essas ordens como ativas e ter 

a certeza de que recolhe os mantimentos a tempo, caso contrário, podem se 

estragar e o tempo de produção terá sido desperdiçado. Além de mantimentos de 

edifícios de produção, você irá receber mantimentos de vez em quando como 

recompensa de missões, territórios conquistados ou edifícios saqueados. Você 

precisa de mantimentos, assim como as moedas, para construir, para equipar ou 

desbloquear tecnologias. 

 Pontos Forge: Pontos forge são a oportunidade para mover o império para 

a frente. Eles são precisos para pesquisar novas tecnologias e para trocar 

mercadorias, como também para completar os Grandes Edifícios (GE). 

 Mercadorias: As mercadorias são raras e muito valiosas. Existem muitas 

mercadorias no jogo e elas tornam-se disponíveis apenas gradualmente através das 

eras. De vez em quando também se recebe mercadorias em missões, mas 

geralmente teremos de construir os edifícios de mercadorias correspondente e 

conceder as ordens de produção. No entanto, nem o edifício nem a produção são 

baratos e, portanto, este apenas vale realmente a pena com os recursos apropriados 

no Mapa dos Continentes. Nunca se terá acesso a todas as mercadorias, para se 

encontrar as mercadorias necessárias, é preciso utilizar o mercado da melhor 

maneira possível. Serão necessárias mercadorias para negociar pacificamente 
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setores no Mapa dos Continentes, e para desbloquear tecnologias. Nenhuma 

mercadoria é supérflua, ao longo do tempo irá ser preciso usar cada uma delas. 

 População: Sem trabalhadores não se consegue executar o trabalho, aqui 

a população é a chave. Os edifícios residenciais criam população disponível, mas 

será preciso construir outros edifícios, os edifícios de produção, os edifícios de 

mercadorias e os edifícios militares. Ter população livre suficiente deverá ser 

essencial, caso contrário, não se pode construir estes edifícios. Se um edifício 

residencial for vendido, a população correspondente ao mesmo será perdida. Se não 

houver população suficiente o edifício residencial não poderá ser vendido. Se um 

dos outros edifícios for vendido a população que ocupava o mesmo voltará a ser 

creditada na população disponível. 

 Felicidade: A moral da população é muito importante, se eles estiverem 

contentes e satisfeitos, eles irão servir melhor! A população descontente é 

significativamente menos produtiva e até se recusam a ir para a guerra ou fazer 

comércio. Portanto, é preciso que a população esteja sempre contente e satisfeita. A 

felicidade da população é conseguida através da construção de decorações e 

edifícios culturais. As estradas avançadas também oferecem felicidade. 

 Área de Construção: Estritamente falando, a área de construção também é 

um recurso na cidade – rapidamente se repara que o espaço disponível é limitado 

Mas não é preciso estar constantemente a vender edifícios, o tamanho da área de 

construção poderá ser aumentada através de: desbloqueio de expansões, 

pesquisando tecnologias ou conquistando províncias no Mapa dos Continentes onde 

o bônus é a expansão. As expansões serão encontradas no menu de construção, 

depois de pagos os custos das mesmas, a expansão deverá ser colocada junto a 

área de construção de sua cidade. Expansões adicionais estarão disponíveis através 

de diamantes ou medalhas. Mas expandir ou destruir não é a única opção para 

acomodar edifícios na cidade, mas atente-se a comparação dos edifícios em relação 

ao tamanho e seus efeitos. Edifícios eficientes, e menores irão ajudar a poupar 

espaço! 

 Diamantes: Os diamantes são muito versáteis e valiosos. Podem ser 

usados em muitas situações ao longo do jogo: construir edifícios especiais, melhorar 

a produção, acelerar o tempo de produção ou comprar pontos Forge extra. Podem 
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ainda ser usados para acelerar o tempo para explorar províncias, ou mesmo 

comprar as mercadorias que faltam para a conquista de um setor de uma 

determinada província. Raramente se recebe diamantes em missões, mas poderão 

ser comprados. 

 Medalhas: Somente os Reis e Rainhas mais bem-sucedidos, conseguem 

obter as cobiçadas medalhas. Fazendo batalhas contra outros jogadores nos 

torneios PvP, como recompensa pelos bons resultados, irá receber as cobiçadas 

medalhas. As medalhas ganhas nos Torneios PvP serão usadas para comprar 

expansões para usar em sua cidade. 

O objetivo do Forge of Empires é possuir uma cidade poderosa 

economicamente, socialmente e militarmente através da boa administração dos 

recursos obtidos dentro do jogo. 

Visa-se com o objetivo do jogo apresentar em sala de aula um paralelo com o 

objetivo dos alunos, que é adquirir e gerenciar bem um recurso importante: 

conhecimento. 

As regras do jogo foram apresentadas e, a partir disso, foram definidas as 

regras a serem seguidas em sala de aula, sendo estas a maneira de avaliação e 

obtenção de pontos, participação em ranking e obtenção de medalhas; 

A exemplo do Forge of Empires, que nos deixa visualizar o nosso progresso a 

todo momento (através do tamanho da cidade, dinheiro, medalhas...), foi criado 

também um sistema de visualização contínua de progresso. 

Nesse sistema, os alunos passariam a obter, “pontos de experiência” através 

da atuação do professor para indicar no jogo elementos da matéria ensinada em 

Física (experience points (XP), em inglês) por diversas atividades desempenhadas. 

Todos começariam com 0 XP e vão ganhando os pontos até o máximo de 2.000 XP 

(equivale a uma nota 10, no sistema tradicional). Foram essas as atividades 

escolhidas para aumentarem os XP: 

 Indicação de elementos que indiquem os conceitos da mecânica 

aplicada ao jogo (porém, relacionado ao assunto): equivale a 150 XP 

(limitado a dois por aluno no trimestre); 
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 Aplicação de conceitos vistos em sala de aula, com a utilização de 

TESTES CONCEITUAIS (TC): 100 XP (limitado a dois por aluno no 

trimestre); 

 Ajuda ao colega(s) que está(ão) tendo dificuldade de aprendizagem 

através de formação de grupos de estudo: 30 XP por dia de reunião 

(limitado a 4 vezes por trimestre. Após isso, não rende mais pontos); 

 Apresentação de trabalho em grupo de 6 pessoas (o assunto pode ser 

escolhido, mas deve ser relacionado ao conteúdo apresentado em 

sala): 300 XP (limitado a um por grupo no trimestre); 

 Organização e participação de debate em grupo: 100 XP (limitado a 

dois debates por trimestre); 

 Intervenções pertinentes em sala de aula: 10 XP por cada colocação 

(pontuação limitada a uma vez por dia, por aluno. Após isso, as 

colocações não pontuarão. Não há limite máximo total de pontos); 

 Superar cidade de outro jogador no Forge of Empires em confronto 

direto: 150 XP por cidade (limitado a duas cidades por trimestre, por 

aluno); 

 Prova tradicional aplicada para os alunos: 500 XP (limitada a duas por 

trimestre, por aluno) 

Outra maneira dos estudantes terem ciência do seu progresso é através de 

ranking, que pode ser acessado a qualquer momento por todos em planilha criada 

no Google Drive (serviço de “nuvem”, cujo link fica disponível para ser acessado 

permanentemente). 

Ainda na visualização do progresso, seriam criadas “conquistas” (espécie de 

“medalha”, que pode ser divulgada. Também disponível para visualização de todos a 

qualquer momento na pasta individual do aluno no Google Drive). 

As conquistas são desbloqueadas com o acúmulo de XP e são específicas de 

acordo com a atividade. São elas: 

 “Traça de Física”: Pra quem relacionar um ou mais conteúdo de Física 

presentes no jogo; 
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 “Kubrick Ficaria Orgulhoso”: Para quem relacionar conceitos de Física 

com outra disciplina, como por exemplo, Matemática ou Química, no 

jogo, permitindo a interdisciplinaridade. 

 “Minha Mente é Sua Mente”: Para quem se reunir em grupo de estudo 

por 4 vezes; 

 “Foi Melhor que a Aula do Professor”: Para o grupo que apresentar 

trabalho em sala; 

 “O Debate nos Engrandece”: Para quem organizar e realizar os dois 

debates; 

 “Vejam Como Sou Inteligente!”: Para quem fizer pelo menos 8 

intervenções pertinentes durante um semestre; 

 “Meu Império te Destrói”: Para quem superar duas cidades no Forge of 

Empires; 

 “E Nem Precisei Trapacear”: Para quem realizar as duas provas e 

obter pelo menos 800 XP no somatório das duas; 

 “Mestre do Universo”: Desafio supremo. Representa o acúmulo de pelo 

menos 2.350 XP. Isso representa 350 a mais do que a equivalência à 

nota 10. 

Ainda pensando na mecânica do Forge, recompensas poderiam ser obtidas a 

partir de algumas conquistas. Quem conseguir obter pelo menos 6, poderá escolher 

uma das seguintes recompensas: 

 02 minutos de ajuda do professor no momento da prova; 

 15 minutos de intervalo a qualquer momento em sala para fazer o que 

quiser (desde que não atrapalhe a aula). Inclusive jogar no celular ou 

em videogames portáteis. 

Considerando ainda as características do jogo, fica estabelecido que a 

participação nas atividades seja voluntária. Assim, os estudantes poderão escolher 

quais as atividades executariam. A pontuação mínima para ser considerado apto no 

trimestre foi 1.500 XP. 
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3.5. OS TESTES CONCEITUAIS 

 A escolha dos testes conceituais (também chamados de avaliações objetivas) 

feita pelo professor influencia diretamente no rendimento dos alunos durante a 

aplicação do método Peer Instruction ou, simplesmente, método de Mazur. São 

considerados "bons" testes conceituais aqueles que cobram o conceito básico de 

cada questão, evitando que o aluno responda sem raciocionar. 

 Os procesos avaliativos, como já indicado, devem jogar luz sobre a forma 

como os sujeitos se apropriaram dos objetos de conhecimento e de que maneira 

construíram competências. Dessa forma, bons instrumentos de avaliação permitem 

que se conheça, com maior exatidão, os pontos fortes e fracos de determinado 

proceso de ensino-aprendizagem. 

 Os testes conceituais constituem em questões de múltipla escolha, cada uma 

com 05 opções de resposta, que têm como conteúdo a matéria estudada pelo aluno 

antes da aula. Segue abaixo um modelo de teste conceitual que poderia ser aplicado 

numa turma do 1º ano do Ensino Médio e que envolve os conceitos de Força e suas 

aplicações e Leis de Newton, conteúdos referentes a Mecânica Clássica e que são 

estudados nesse segmento. 

Conteúdo abordado: O conceito de força e suas aplicações 

 

Questão 1: A palavra força se refere a uma interação entre uma coisa e outra, 

basicamente. Imagine uma colisão frontal entre dois veículos, um caminhão e 

um pequeno carro. Pode-se dizer que, no momento da interação:  

 

(A) a força que o caminhão faz sobre o carrinho é muito maior que a força que 

o carrinho faz sobre o caminhão, pois o caminhão é bem maior;  

(B) a força que o carrinho faz sobre o caminhão é maior, pois por ser menor, o 

carrinho provavelmente estava a uma velocidade maior;  

(C) a força que o caminhão faz sobre o carrinho é maior, pois por ser maior, o 

caminhão provavelmente estava a uma velocidade maior;  

(D) as forças, em módulo, envolvidas na interação são iguais, possuem a 

mesma direção, porém sentidos contrários;  
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(E) as forças envolvidas na interação possuem o mesmo sentido e direção, 

também são iguais em módulo.  

 

 A questão vai de encontro ao senso comum dos alunos, ou seja, se o 

caminhão é mais “pesado”, a força que ele exerce sobre o carrinho é maior que a 

força que o carrinho exerce sobre o caminhão. A questão já introduz ao aluno o 

conceito de ação e reação. O que difere as forças, neste caso, é o efeito 

consequente da resistência mecânica dos automóveis. O caminhão, por ser maior e 

mais “pesado”, deforma com facilidade o pequeno carro. Para responder a esta 

questão, o aluno necessita saber corretamente o significado da força e o efeito que 

ela pode produzir. Deve-se deixar claro que forças iguais não produzem efeitos 

iguais. 

GABARITO: D 

 

Questão 2: O gráfico abaixo mostra o comportamento típico do atrito entre um 

corpo qualquer e uma superfície qualquer. No eixo vertical temos os 

respectivos valores para a força de atrito, com a correspondente força aplicada 

na horizontal. Analise o gráfico e marque a resposta correta:  

 

(A) entre 0 e 50 N de força aplicada, o corpo está se movendo com velocidade 

constante;  

(B) o corpo inicia seu movimento quando a força de atrito vale 

aproximadamente 60 N;  

(C) o corpo inicia seu movimento quando a força de atrito se torna constante;  
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(D) a força de atrito dinâmico atinge seu valor máximo em aproximadamente 60 

N;  

(E) o eixo vertical se refere apenas à força de atrito estático.  

 

 A questão exige interpretação do gráfico e conhecimento básico sobre a força 

de atrito. Ele terá que observar que, até um dado ponto, a força de atrito aumenta e, 

depois, ela cai para um valor constante. Sabendo que a força de atrito estático age 

até a eminência do movimento, ele deverá interpretar que, pelo gráfico, o valor para 

a força de atrito estático máximo ocorre por volta de 60 N. Logo este valor cai e fica 

constante, quando entra em ação o atrito dinâmico e o corpo começa a se mover.  

GABARITO: C 

 

Conteúdo abordado: As leis de Newton e suas aplicações 

 

Questão 3: Sobre Inércia, analise as afirmativas abaixo e marque a correta:  

 

(A) a Inércia é a condição necessária para o corpo ficar parado;  

(B) a Inércia é a razão pela qual um objeto continua em movimento, sem a 

atuação de forças, mas não tem importância se o corpo estiver parado;  

(C) a Inércia é um tipo especial de força restauradora, forçando o corpo a 

permanecer em seu estado de movimento ou repouso;  

(D) a Inércia é uma propriedade do corpo em resistir às mudanças de 

movimento. Ela (a inércia) faz um corpo continuar em repouso ou em 

movimento retilíneo uniforme, a menos que um força resultante não nula mude 

essa condição;  

(E) a Inércia é uma propriedade do corpo em resistir às mudanças de 

movimento. Ela (a inércia) faz um corpo continua em repouso ou em 

movimento retilíneo uniforme, mesmo que uma força resultante não nula mude 

essa condição. 

  

A questão é básica e apenas cobra do aluno que ele saiba o que é Inércia. 

Esta questão exige também um pouco de raciocínio do aluno, pois as alternativas 
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são acompanhadas de justificativas, cabe ao aluno avaliar quais são falsas e qual é 

verdadeira. 

GABARITO: D 

 

Questão 4: Ademilson, um dos maiores jogadores da história do Tupi, chuta 

uma bola em direção ao gol com uma força de 300 N, da horizontal para a 

direita. A reação:  

  

(A) tem módulo de 300 N, da horizontal para a esquerda, aplicada no pé do 

jogador;  

(B) tem o valor de -300 N, da horizontal para a direita, aplicada no pé do 

jogador;  

(C) tem módulo nulo, da horizontal para a esquerda, aplicada no pé do jogador;  

(D) tem módulo maior que 300 N, da horizontal para a direita, aplicada no pé do 

jogador;  

(E) tem módulo maior que 300 N, da horizontal para a esquerda, aplicada no pé 

do jogador.  

 

A questão tem por objetivo exigir do aluno a compreensão correta das 

segunda e terceira leis de Newton, através da identificação das forças atuantes na 

bola. A questão utiliza um fato do cotidiano dos alunos, algo que eles vivenciam o 

tempo todo, um simples jogo de futebol. 

GABARITO: A 

 

Questão 5: (EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO- ENEM) Durante uma 

faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando um móvel para mudá-lo 

de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não 

poderia puxar o móvel, pois a Terceira Lei de Newton define que se puxar o 

móvel, o móvel o puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer 

uma força que possa colocá-lo em movimento.  

Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do 

garoto?  
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(A) a força de ação é aquela exercida pelo garoto;  

(B) a força resultante sobre o móvel é sempre nula.  

(C) as forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam.  

(D) a força de ação é um pouco maior que a força de reação.  

(E) o par de forças de ação e reação não atua em um mesmo corpo. 

 A questão exige por parte do aluno a interpretação correta da terceira lei de 

Newton. Ação e reação são forças de mesma intensidade, mesma direção e de 

sentidos opostos, porém, não se equilibram, pois não atuam no mesmo corpo. 

GABARITO: E 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É verdade que se vive em um mundo cheio de contradições que está sendo 

guiado pelos interesses daqueles que detêm o poder econômico. O homem 

moderno só pensa em ter mais para consumir mais, custe o que custar.  

É verdade que as relações interpessoais são negligenciadas em nome de 

interesses mesquinhos. Não há amor, não há emoção. 

Mas é inegável que toda essa situação pode começar a ser revertida com o 

auxílio da prática de uma educação libertadora, que não se restrinja aos limites da 

sala de aula. Uma educação onde os professores possam exercer a sua vocação de 

construtores de homens e mulheres, uma educação que seja questionadora e crie 

vozes nos corações. 

Inserido nesse contexto de libertação, o ensino de Física não pode se 

contentar em simplesmente solicitar ao aluno que memorize equações e as utilize 

em problemas elaborados fora de qualquer contexto. Deve-se lutar por um ensino de 

Física que seja pautado por discussões amplas, que tenha um constante diálogo 

com o mundo e com a sociedade.  

Para fugir das aulas tradicionais, com ênfase em exposição de conteúdo no 

quadro e repetição dos conteúdos presentes nos livros didáticos, torna-se 

necessário pensar em novas propostas a partir das novas diretrizes curriculares. 

Deve-se pensar em novas ideias que ajudem a superar essa problemática, atraindo 

mais os alunos, tornando a aula mais dinâmica, o que resulta em uma participação 

mais intensa deles no processo de ensino e aprendizagem. 

As experiências inovadoras na área da educação têm mostrado que o 

trabalho da informática na educação e de metodologias ativas como a de Mazur, têm 

o objetivo de enriquecer as atividades curriculares ou extracurriculares. A informática 

na educação pode auxiliar a escola a promover, por exemplo, a integração 

curricular, a quebra de barreiras entre as disciplinas e a quebra das barreiras 

culturais. 

Nas aulas de Física podem ser utilizadas ilustrações e imagens, por exemplo, 

onde as tecnologias digitais ajudam a tornar as aulas mais dinâmicas e produtivas. 

Esta nova ferramenta de trabalho é um recurso precioso, pois disponibiliza uma 
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“viagem” pelo mundo, museus, bibliotecas, universidades e outros, selecionando o 

que há de melhor em todas as áreas da cultura. 

Conforme tem se discutido, o jogo didático, sobretudo o game, pode 

proporcionar situações de ensino-aprendizagem que aumentam a construção do 

conhecimento, introduzindo atividades lúdicas e interessantes para os alunos, 

desenvolvendo a capacidade de iniciação, imaginação e motivação. Foi dentro deste 

contexto que desenvolvemos a proposta de adaptação do game para os alunos, 

tendo como base as metodologías ativas e utilizando durante o jogo o método de 

Mazur. Embora a proposta de uso do game tenha considerado conceitos da 

Mecânica Clássica, o game pode ser facilmente adaptado para explorar outros 

conteúdos de Física do currículo do Ensino Médio, como Termologia, Ondas, Óptica, 

Hidrostática, Eletromagnetismo e Física Moderna. 

Através da confecção e aplicação do game em uma turma do 1º ano do 

Ensino Médio, espera-se que essa seja uma ferramenta didática bastante eficaz, 

tanto pela questão de trazer uma nova abordagem e de ser uma atividade prazerosa 

para os alunos, quanto pela questão de sua eficácia como instrumento de ensino-

aprendizagem, sendo explorada também como método de avaliação. 

Outro ponto interessante é a interdisciplinaridade da proposta, podendo 

conectar a Física a outras áreas do conhecimento. 

Por último, vale lembrar que nossa proposta é uma ferramenta ou atividade 

que pode facilmente ser adaptada. Aqueles que quiserem adaptar o game, 

promovendo mudanças na confecção ou nas regras, poderão perfeitamente 

promover mudanças, de forma a obter o resultado que julgar mais eficaz. 
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