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RESUMO 

 

Os vídeos de curta duração para o Ensino de Física são amplamente 
utilizados, uma vez que são de fácil acesso e permitem mostrar experimentos e 
fenômenos físicos que muitas vezes não podem ser realizados em sala por condições 
adversas. Tendo em vista que a maioria dos vídeos para o Ensino de Física contém 
uma explicação por de trás do fenômeno apresentado, o uso de vídeos acaba se 
restringindo ao ensino tradicional, pois não permite que os estudantes questionem e 
cheguem às suas próprias conclusões sobre o fenômeno. Neste trabalho foram 
produzidos 6 vídeos, e apenas metade são para a utilização com os alunos e a outra 
metade é voltada para os docentes. Os vídeos para serem reproduzidos em sala de 
aula não possuem explicação dos fenômenos, visando que os alunos possam elaborar 
suas próprias hipóteses respondendo às perguntas feitas no vídeo. Os vídeos de uso 
exclusivo dos professores contêm sugestões didáticas para aulas não tradicionais, 
como por exemplo efetuar pausas para que os alunos possam expor suas concepções 
prévias, hipóteses e opiniões. O professor é orientado a promover discussões de 
modo com que as concepções prévias possam ser confrontadas pelos alunos. 
Sugerimos alguns experimentos complementares aqueles apresentados nos vídeos e 
que podem ser feitos em sala de aula. No final de todas as atividades os alunos devem 
participar de uma discussão com toda a turma e depois fazer uma atividade escrita 
individual sobre o tema da aula, onde podemos verificar a compreensão dos alunos 
sobre a discussão e atividades feitas em grupo. Desta forma acreditamos que o aluno 
pode ser o protagonista de seu próprio aprendizado. Devido à pandemia da SARS 
COV-2 e às medidas restritivas para controle da pandemia, não foi possível aplicar os 
vídeos em sala de aula, sendo esta uma medida que pode ser feita em trabalhos 
futuros. 
 

Palavras-chave: Vídeos. Ensino de Física. Ensino Investigativo. Fenômenos 

Luminosos. 
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ABSTRACT 
 
Short videos for the teaching of Physics is widely used, as they are easily 

accessible and allow showing experiments and physical phenomena that often cannot 

be performed in a classroom due to adverse conditions. Given that most videos for 

Physics Teaching contain an explanation behind the phenomenon presented, the use 

of videos ends up being restricted to traditional teaching, as it does not allow students 

to question and reach their own conclusions about the phenomenon. In this work, 6 

videos were produced, and only half are for use with students and the other half is for 

teachers. The videos to be played in the classroom do not have an explanation of the 

phenomena, so that students can elaborate their own hypotheses by answering the 

questions asked in the video. The videos for the exclusive use of teachers contain 

didactic suggestions for non-traditional classes, such as taking breaks so that students 

can expose their previous conceptions, hypotheses and opinions. The teacher is 

guided to promote discussions so that previous conceptions can be confronted by 

students. We suggest some complementary experiments to those presented in the 

videos and that can be done in the classroom. At the end of all activities, students must 

participate in a discussion with the whole class and then do an individual written activity 

on the topic of the class, where we can check the students' understanding of the 

discussion and group activities. In this way, we believe that the student can be the 

protagonist of their own learning. Due to the SARS COV-2 pandemic and the restrictive 

measures to control the pandemic, it was not possible to apply the videos in the 

classroom, which is a measure that can be taken in future works. 

 

Keywords:  Videos for Physics Teaching. Inquiry-based Learning. Luminous 

Phenomena. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 PRESSUPOSTOS E MOTIVAÇÃO PARA A INVESTIGAÇÃO 

Tendo em vista que muitas escolas brasileiras não dispõem de estrutura para 

atividades que recorrem a laboratórios de Física, seja pelo tempo consumido por este, 

pela precarização de itens experimentais ou pela não existência de um espaço 

específico, atividades como experimentos de fácil acesso e vídeos com situação 

experimental têm, a nosso ver, extrema importância na sala de aula, podendo 

proporcionar maior interesse dos alunos no conhecimento científico a ser abordado. 

O vídeo, por estar presente como tecnologia na vida dos alunos, é um recurso 

didático que aproxima o conteúdo a ser conhecido com os seus interesses midiáticos, 

fazendo com que a aula possa ser mais atrativa e, consequentemente, favorecendo o 

processo de aprendizagem. Além disso, a produção de vídeos e o seu uso como 

recurso didático não demandam acréscimos financeiros significativos, já que com 

materiais de baixo custo, podem ser construídos experimentos que permitem o 

alcance na qualidade nos resultados, cujas filmagens viabilizarão a reprodução com 

aparelhos que estão presentes em praticamente todas as escolas, tais como, 

televisores, projetores, computadores e até mesmo aparelhos celulares.   

O celular faz parte da vida dos adolescentes e com isso veículos de vídeos se 

popularizam entre eles. Hoje os vídeos que os adolescentes costumam assistir são 

dinâmicos, com transições rápidas e de curta duração. Pressupomos que o uso de 

vídeos com esse tipo de formato e que tenham foco na experimentação, pode fazer 

com que a mídia seja aproximada aos interesses do aluno, gerando mais curiosidade 

e entusiasmo ao assisti-los. 

Nesse sentido, a nossa percepção sobre o interesse dos jovens por esse 

formato de vídeos também despertou o nosso interesse sobre as suas possíveis 

contribuições para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem da Física 

escolar, de maneira que, dentre a gama de temas de pesquisa em Educação 

Ciências/Ensino de Física, optamos por contemplar como objeto de estudo desta 

monografia a produção e o uso de vídeos como estratégia didática em aulas de Física 

no Ensino Médio. 

1.2 JUSTIFICATIVA E PRINCIPAIS ASPECTOS DA INVESTIGAÇÃO 
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Não é novidade, como bem colocam Lima e Camillo (2015, s/p), o fascínio 

pela imagem em movimento ao longo da história da humanidade, contudo, em termos 

de estratégia didática apenas o seu uso não garante contribuição para a melhoria da 

qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem. Nesse sentido, a ideia é que 

o vídeo apresentado ao aluno em sala de aula não tenha uma explicação escrita ou 

falada, de modo com que o professor consiga, no próprio espaço da sala, ministrar 

uma aula com caráter investigativo, a fim de favorecer maior grau de liberdade aos 

alunos em um contexto propício à discussão sobre o conhecimento científico presente 

na experiência. 

Nessa perspectiva, foi nosso entendimento que um aprofundamento teórico 

sobre as principais recomendações advindas dos resultados das pesquisas na área 

de Ensino de Física/Educação em Ciências, cujos aspectos mais relevantes são 

expostos no Capítulo 2, precedia qualquer iniciativa no campo da produção e uso de 

vídeos como material didático. 

Apesar de restrito a 11 trabalhos, são inegáveis as contribuições desse 

aprofundamento teórico para reafirmar a nossa motivação inicial sobre tornar a 

produção e/ou uso de vídeos de curta duração objeto de estudo da nossa monografia. 

Além disso, essa familiaridade com o conteúdo dos trabalhos analisados nos auxiliou 

na definição da questão que norteou a investigação – O que pensam os professores 

de Física e alunos do Ensino Médio sobre o uso de vídeos de curta duração como 

recurso didático? – bem como na definição dos objetivos desta monografia: produzir 

e disponibilizar aos professores vídeos de curta duração sobre diferentes temas de 

Física; apresentar propostas de ensino com o uso desses vídeos. 

No Capítulo 3 são apresentados os principais aspectos da metodologia 

adotada para a construção de resposta para a questão norteadora da investigação e 

alcance dos objetivos propostos. 

Nos antecipamos em afirmar que consideramos bem apropriado o uso de 

vídeos de curta duração com ênfase na experimentação balizados pelos pressupostos 

teóricos do ensino por investigação e, sendo assim, no Capítulo 4 são apresentados 

os fundamentos teóricos dessa perspectiva de ensino-aprendizagem. 

O Capítulo 5 é dedicado à apresentação dos resultados alcançados que se 

desdobram em: principais aspectos sobre a percepção dos sujeitos da investigação 

sobre o uso de vídeos no ensino de Física no Nível Médio da Educação Básica, uma 

breve descrição de cada vídeo produzido, ou seja, para cada objeto de conhecimento 
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contemplado é apresentado um par de vídeos, um voltado ao uso com os estudantes 

nos processos de ensino e de aprendizagem e o outro direcionado ao professor.  

No Capítulo 6, são apresentadas as considerações finais, nas quais 

procuramos resgatar as questões mais relevantes da investigação, o alcance dos 

objetivos trançados e a possibilidade de continuidade da investigação pela autora ou 

por outras(os) licenciandas(os) em Física. 

Por fim, são apresentados os elementos pós-textuais da monografia: listas de 

obras citadas e consultadas e Apêndices. 
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2 O VÍDEO COMO RECURSO DIDÁTICO 

Tendo em vista que os Simpósios Nacionais para o Ensino de Física (SNEFs) 

têm se constituído, a cada dois anos, desde 1970, “[...] como um espaço privilegiado 

de troca de experiências, análises e discussões sobre o ensino de Física para 

diferentes públicos e em diferentes espaços formativos” (SNEF, 2017, s/p), optamos, 

por verificar, nos eventos realizados em 2015, 2017 e 2019, quais têm sido as 

principais reflexões, vantagens e recomendações sobre a produção e uso de vídeos 

nas práticas educativas voltadas aos processos de ensino e aprendizagem da Física 

na escola. 

Para tanto, realizamos um levantamento nos trabalhos (comunicações orais e 

painéis) apresentados nos eventos supramencionados, selecionando aqueles cujos 

resumos tinham aproximação como o uso e/ou produção de recursos didáticos 

digitais.  

Foi selecionado um total de 11 trabalhos, conforme a descrição quantitativa 

por ano, autores e palavras-chave que se encontram no Quadro 1. 

 
Quadro 1: Trabalhos apresentados nos três últimos SNEFs relativos à produção e/ou ao uso de 

recursos digitais. 
 

EVENTO Nº AUTOR(ES) PALAVRAS-CHAVE 

 

 

 

 

XXI SNEF 

(2015) 

 

 

 

 

4 

HEIDEMANN; GARCIA; GARCIA Tecnologias Educacionais, Ensino de Física, 

Materiais Didáticos Digitais, Conservação da 

Quantidade de Movimento. 

PEREIRA; REZENDE FILHO; 

PASTOR JUNIOR 

Laboratório Didático de Física, Produção de 

Vídeo, Estudo de Recepção.  

SANTOS; BARROS Educação Ambiental, Ensino Superior, uso de 

Vídeos.  

TAVARES et al Ensino-aprendizagem, Vídeo-aulas, Rotações. 

 

XXII SNEF 

(2017) 

 

2 

PINTO; SILVA  Vídeo, Ensino de Física, TICs. 

SCHEPPER et al CTS, Tecnologias de Informação e 

Comunicação, Ensino de Física, Energia, 

Usinas Geradoras de Eletricidade.  

 

 

 

XXIII SNEF 

(2019) 

 

 

 

 

 

5 

DAMASIO; DUARTE; NUNES Astronomia e Astrofísica; Divulgação Científica; 

Cinema. 

GARCIA et al Física moderna e Contemporânea, Web 2.0, 

Tecnologia da Informação e Comunicação, 

Partículas Elementares. 

HECKLER; VANIEL; OLIVEIRA Ensino de Física; Atividades Experimentais; 

Web2.0. 

PONTE et al GIF; Ensino de Física; Termologia. 

RAPOSO; SASSERON Epistemologia da Ciência, Alfabetização 

Científica, Desenhos animados, Ensino de 

Ciência. 

Fonte: Autora. 
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A leitura do material bibliográfico selecionado nos fez perceber que o trabalho 

de Heckler, Vaniel e Oliveira (2019) não tratava, especificamente, da temática de 

interesse do nosso estudo, enquanto que os demais trabalhos fizeram transparecer 

que as tecnologias de informação e comunicação (TIC) estão cada vez mais presentes 

nas salas de aula, ambientando uma sociedade contemporânea e possibilitando o 

acompanhamento de novas ideias estabelecidas pela Ciência, de maneira que todos 

os autores ressaltam o uso de diferentes vídeos como ferramenta didática, todavia 

com perspectivas distintas, o que nos possibilitou classificar os trabalhos em dois 

grupos: Grupo 1 - recorrem a vídeos, cuja produção não pressupõe seu uso como 

material didático (DAMASIO; DUARTE; NUNES, 2019; RAPOSO; SASSERON, 2019); 

Grupo 2 - representado pelos demais autores, que usaram e/ou produziram vídeos 

voltados para a educação no cotidiano escolar e/ou para a divulgação científica.  

Os trabalhos do Grupo 1 referem-se a vídeos de entretenimento e ambos 

mostram o potencial pedagógico deste tipo de vídeo. 

Nesse primeiro grupo, Raposo e Sasseron (2019) alinhados com a 

perspectiva que o ensino de Ciências deve favorecer o processo de alfabetização 

científica dos estudantes, que nas palavras dos autores, a partir da compreensão de 

Sasseron e Carvalho1 (2011), carrega o significado de permitir aos estudantes “[...] 

conhecer e reconhecer as múltiplas influências exercidas entre sociedade e ciência, 

por meio de práticas que permitam aos estudantes o contato com aspectos do fazer 

científico para a tomada de decisões de modo crítico” (p. 2), investigaram como o 

desenho animado educativo “Sid, o Cientista” poderia ser utilizado como recurso 

didático a respeito da própria atividade investigativa dos personagens. Já o trabalho 

de Damasio, Duarte e Nunes (2019) faz o uso do filme “Dr. Estranho”, da Marvel, para 

criar situações-problemas envolvendo temas de Astronomia, Astrofísica e Física 

Moderna e Contemporânea, além de criação de uma página educativa para promover 

esta proposta didática.  

No Grupo 2, cabe uma subclassificação em duas categorias: uso de vídeos 

didáticos (PEREIRA; REZENDE FILHO; PASTOR JUNIOR, 2015; SANTOS; 

BARROS, 2015; PONTE et al, 2019); produção de vídeos como material didático 

(HEIDEMANN; GARCIA; GARCIA, 2015; TAVARES et al, 2015; PINTO; SILVA, 2017; 

SCHEPPER et al, 2017; GARCIA et al, 2019). Com exceção ao trabalho de Santos e 

 
1 SASSERON, Lúcia Helena; CARVALHO, Ana Marai Pessoa de. Alfabetização Científica: uma revisão 

bibliográfica. Investigações em Ensino de Ciências (Online), v. 16, pp. 59-77, 2011. 
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Barros (2015), que fazem uso de documentários de longa metragem, os demais 

autores defendem o uso e a produção de vídeos de curta duração, com a defesa da 

maioria por vídeos de no máximo 8 minutos. Os autores justificam este tempo como 

limite para evitar o desinteresse dos alunos enquanto assistem e para facilitar inseri-

los como recurso didático em aulas que em geral têm cerca de 50 minutos de duração. 

Alguns autores também apontam que o vídeo não é garantia de aprendizado, já que 

este depende de outros fatores como, por exemplo, metodologia (HEIDEMANN; 

GARCIA; GARCIA, 2015; PEREIRA; REZENDE FILHO; PASTOR JUNIOR, 2015), 

visto que como evidenciam Heidemann, Garcia e Garcia (2015), os meios jamais 

substituirão o professor. 

Nos três artigos referentes à primeira categoria do grupo 2, os autores fazem 

escolhas distintas de vídeos: documentários, vídeo didático de curta duração e GIF 

(vídeos de curta duração em looping), o que dificulta a comparação dos trabalhos. Em 

relação aos dois últimos tipos mídias, os alunos deram retorno com suas opiniões, 

sendo majoritariamente avaliações positivas sobre o aprendizado, com destaque para 

a potencialidade dos GIFs, que devido à repetição do looping os alunos tiveram uma 

melhor percepção sobre o fenômeno mostrado (PEREIRA; REZENDE FILHO; 

PASTOR JUNIOR, 2015; PONTE et al, 2019).  

Olhando para os trabalhos que trataram da produção de vídeos com fins 

educativos, torna-se necessário, para traçar uma paridade, distinguir aqueles que 

tratam da produção de vídeos por futuros professores e professores daqueles que 

exploram a produção de vídeo pelos alunos como ferramenta didática. Desta forma, é 

notável que os artigos sobre a produção de vídeos pelos docentes se preocupam com 

orientações sobre informática e educacionais, visto que a principal barreira a ser 

ultrapassada é a falta de conhecimentos com as técnicas e ferramentas de produção 

e edição de vídeo. Outro aspecto evidenciado pelos autores é a dificuldade dos 

docentes em encontrar material que se adeque as suas metodologias quando do uso 

desses vídeos como material complementar, contribuindo para que muitos docentes 

recorram à produção destes materiais (HEIDEMANN; GARCIA; GARCIA, 2015; 

TAVARES et al, 2015; GARCIA et al, 2019). Garcia et al (2019) também mostraram 

que houve dificuldades com o planejamento dos alunos – licenciandos em Física, 

principalmente nas etapas de definição de um roteiro e a gravação do vídeo. 

Sobre os trabalhos com foco na produção de vídeo pelos alunos como 

ferramenta didática, ressaltamos que os autores apontam resultados animadores 
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acerca do conteúdo apresentado pelos alunos, muitas vezes indo além dos 

conhecimentos apresentados em aula, com a inclusão de questões atuais. Para esses 

autores, esse fato demonstra que os estudantes se envolveram com o trabalho e 

pesquisaram sobre o tema devido à liberdade criativa e intelectual oportunizada por 

este tipo de atividade que os torna sujeitos ativos do aprendizado (PINTO; SILVA, 

2017; SCHEPPER et al, 2017). 
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3 METODOLOGIA 

Devido à pandemia da COVID-19 que exigiu o isolamento social e, 

consequentemente, a suspensão das aulas nas escolas e Universidades que se 

manteve na maioria desses contextos educacionais durante o ano de 2020 e 1º 

semestre de 2021, o espaço de tempo reservado que, de acordo como o nosso 

cronograma visava, dentre outras atividades, o levantamento de informações junto os 

sujeitos da investigação, optamos, para responder a questão norteadora –  O que 

pensam os professores de Física e alunos do Ensino Médio sobre o uso de vídeos de 

curta duração como recurso didático – em modificar a composição de um dos grupos 

previstos inicialmente. 

Desse modo, o universo de sujeitos da investigação passou a ser constituído 

por professores em atuação no ensino de Física de escolas da Educação Básica e 

licenciandos em Física, ingressantes no curso da UFF, no 1º período letivo de 2020, 

cujo início das aulas ocorreu em 14/09/2020 de modo remoto. 

Sobre essa mudança, esclarecemos que o isolamento social criou 

dificuldades em nosso contato com os alunos do Ensino Médio, parte do universo 

previsto inicialmente e, sendo assim, os sujeitos com o perfil mais próximo e que 

teríamos maior facilidade em contatar pelos meios eletrônicos seriam os licenciandos 

em Física ingressantes na UFF. 

Para a coleta de informações foram criados dois formulários eletrônicos 

gerados com a ferramenta gratuita do Google – o Google Forms: um formulário para 

o universo de professores (Apêndice 9.1) e outro para os licenciandos em Física 

(Apêndice 9.2). 

As questões de levantamento de dados para os professores foram pensadas 

de forma a sondar o perfil dos alunos com que estes lecionam e compreender a 

percepção dos professores acerca do uso de vídeos em sala de aula como recurso 

didático nos processos de ensino e aprendizagem, enquanto que no formulário 

eletrônico para os alunos, as questões visaram um regaste do perfil deles durante o 

Ensino Médio, bem como a familiaridade com vídeos em atividades escolares da 

disciplina Física.  

Na coleta de informações foram adotados os seguintes procedimentos: 

- Professores do Ensino Médio: com a pretensão de alcançarmos um público 

de 50 professores de Física, a divulgação do formulário contou com a colaboração de 
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docentes que atuam no Curso de Licenciatura em Física da UFF e de outros que 

buscamos contato em redes sociais; via mensagem de celular ou e-mail, o link do 

formulário foi divulgado. 

- Licenciandos em Física: o acesso aos calouros foi facilitado devido à nossa 

participação na Comissão de Acolhimento Estudantil do Instituto de Física (CAEFIS) 

da UFF e, sendo assim, visando alcançar os ingressantes do 1º período letivo de 2020, 

os formulários, via WhatsApp, foram enviados diretamente para cada estudante que 

já fazia parte do grupo de calouros no WhatsApp. Importante ressaltar que para o 1º 

período letivo de 2020 foram ofertadas 60 vagas para Licenciatura em Física (25 

vagas para a Licenciatura integral e 35 para a Licenciatura Noturna) pelo SISU. 

A fim de ampliar o número de respostas, visto que o retorno de formulários 

preenchidos ficou aquém do esperado, reenviamos o formulário, porém, via e-mail, 

para cada matriculado no Curso de Física em 2020.1, pedindo o preenchimento 

àqueles que ingressaram na licenciatura. 

Os formulários ficaram sujeitos a resposta durante 40 dias, durante o período 

de 01 de outubro até 09 de novembro de 2020, quando foi encerrado o período de 

coleta de informações. 

Mais do que os aspectos quantitativos, procuramos na análise das respostas 

perceber se o vídeo é um recurso presente nas práticas educativas no ensino de 

Física no Nível Médio da Educação Básica, bem como perceber o olhar de professores 

e alunos sobre o seu uso como material didático. Para tanto, a fim de manter o 

anonimato dos participantes, na análise das respostas, os professores e licenciandos 

foram identificados pelas letras P e L associadas a uma ordenação numérica, por 

exemplo: P1 e L8.  

Em relação aos vídeos didáticos, optamos por explorar os fenômenos 

luminosos, de maneira que para cada tema, foram produzidos dois vídeos: um para 

uso exclusivo do professor e outro para utilização como recurso didático nos 

processos de ensino e de aprendizagem com os estudantes, formando um conjunto 

de 3 pares de vídeo.  

O foco do vídeo para uso com os alunos é a reprodução de uma 

demonstração, sem a explicação do fenômeno, para permitir que o professor possa 

trabalhar com diversas metodologias de ensino, inclusive o ensino investigativo, 

levando em consideração o conteúdo veiculado no vídeo como meio de 

problematização. A transformação desse vídeo em GIF poderá, a nosso ver, facilitar 
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o uso em sala de aula por causa do tamanho ocupado no computador e, como 

observado por Ponte (2019), facilitar a compreensão do que acontece no fenômeno 

por causa da repetição do vídeo em looping. A partir deste material é esperado o 

fomento de discussões guiadas sobre o que os alunos estão entendendo sobre o que 

veem, como eles explicariam o fenômeno e se mudasse algumas variáveis o que iria 

acontecer. Em outras palavras, a utilização do vídeo como recurso didático que 

contribua para que os alunos pensem criticamente e sintam-se motivados para fazer 

previsões acerca do fenômeno apresentado.  

O segundo vídeo, vinculado ao primeiro e direcionado ao professor, traz como 

conteúdo uma explicação formal dos conceitos físicos contemplados no vídeo e, 

quando pertinente, orientações para a montagem de arranjos experimentais com 

materiais de baixo custo, para que caso o professor deseje ou considere pertinente 

possa produzi-lo, de modo a usá-lo com os estudantes, por exemplo, em atividade 

didática após a discussão. Este segundo vídeo traz sugestões de uma forma de 

utilização do primeiro vídeo, sendo possível realizar outras abordagens e 

problematizações. 

Como um dos maiores problemas apontados no material bibliográfico que 

balizou este estudo é a dificuldade do professor encontrar material que se adeque às 

aulas, o acesso a esse conjunto de vídeos didáticos, por meio de postagem posterior 

à conclusão deste estudo  no canal fisicavideo do YouTube (canal de publicação de 

vídeos selecionados/produzidos no Grupo de Pesquisa e Extensão em Ensino de 

Física do IF-UFF) e no Blog Propostas para o Ensino de Física 

(http://www.propostasensinodefisica.net/) será facilitado aos interessados. Além 

disso, como a prática na UFF é a publicação dos trabalhos de conclusão de curso, 

após a defesa e aprovação no seu Repositório Institucional (RIUFF)2, para facilitar o 

acesso aos vídeos por leitores interessados, foram criados QR codes para cada vídeo, 

como poderá ser constatado no Capítulo 5. 

Por fim, cabe esclarecer que, juntamente a essa divulgação do conjunto de 

vídeos, como desdobramento desta monografia, serão definidos os instrumentos para 

avaliação dos vídeos na perspectiva de usuários em potencial. Infelizmente, em 

decorrência da COVID-19, neste momento não temos como antecipar como ocorrerá 

esse processo avaliativo. 

 
2<https://app.uff.br/riuff/>. 

about:blank
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4 ATIVIDADES INVESTIGATIVAS: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

O Ensino Investigativo é uma perspectiva para o ensino de Ciências como 

pesquisa, o que acarreta na mudança no fazer do professor de um simples expositor 

de conteúdo para o papel de um orientador. Segundo Zômpero e Laburú (2011), a 

construção deste tipo de Ensino se deu ainda no século XIX com o advento do 

Movimento Progressista nos Estados Unidos fortemente influenciado pelas ideias de 

John Dewey3. Para a Pedagogia Progressista o ensino deveria ser uma junção de 

teoria e prática focado na vida e na atividade, no qual os alunos seriam agentes 

principais do seu próprio aprendizado. 

No início desse movimento o nome dado para esta perspectiva de ensino era 

inquiry e por meio do método científico os alunos deveriam buscar soluções para os 

problemas apresentados ou levantados por eles. No início do século XX, nos Estados 

Unidos, fez-se o uso do inquiry no ensino científico com o propósito desenvolver 

habilidades de cunho social, pois o país passava por uma série de problemas 

relacionados à crescente urbanização, como a alta imigração e dificuldades na área 

de saúde pública (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011). Portanto, o uso do inquiry na 

educação fez com que os estudantes tentassem usar o pensamento científico para 

resolver problemas sociais reais, preparando-os não só para uma carreira tecnológica, 

mas também para uma formação e atuação cidadã.  

Com o advento da Guerra Fria, esse panorama mudou. O Ensino Progressista 

sofria críticas por ser muito centrado no aluno e na sociedade, perdendo o rigor 

acadêmico. Nesse ponto, volta-se ao Ensino Tradicional do século XIX com a 

preocupação de formar cientistas para a guerra tecnológica que estava a ocorrer. O 

Ensino Investigativo só foi retomado na década de 80, devido a movimentos que 

mostravam que se preocupavam com os danos causados ao meio ambiente e 

levantavam essa pauta desde da década de 70 na Grã-Bretanha (GOUVEIA; LEAL, 

20014 apud ZÔMPERO; LABURÚ, 2011). 

A prioridade do Ensino Investigativo não é se a conclusão que o aluno obtém 

é a correta ou não, mas sim o processo que ele percorreu na elaboração de hipóteses, 

discussões às conclusões, exaltando o processo de fazer ciência. Uma aula 

 
3 John Dewey (Burlington, Vermont, 20 de outubro de 1859 — 1 de junho de 1952) foi um filósofo e 
pedagogo norte-americano, representante principal da Educação Progressista.  
4 GOUVEIA, Gouvêa; LEAL, Maria Cristina. Uma visão comparada do ensino em ciência, tecnologia e 

sociedade na escola e em um museu de ciência. Revista Ciência e Educação, v. 7, n. 1, 2001. 
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investigativa deve fazer com que o aluno seja protagonista de seu próprio 

aprendizado, trazendo atividades, problemáticas e questionamentos que tirem o aluno 

da passividade (CARVALHO, 2014). 

Nesta abordagem de ensino, o ideal é que os alunos trabalhem 

colaborativamente em grupo, para que possam ter visões diferentes de um mesmo 

problema, contribuindo para que diversas hipóteses possam ser elaboradas. Além 

disso, nas atividades investigativas os alunos devem redigir um relatório individual 

(textual ou desenhado) mostrando claramente suas hipóteses, o processo, os 

resultados e as conclusões. Na atividade experimental, seja um experimento prático 

ou um experimento de pensamento, os alunos devem chegar à escrita matemática, 

assim como na Ciência. Na Física, a etapa de matematização da escrita é muito 

importante e não deve ser ignorada, já que fazer com que os alunos aprendam as 

diversas linguagens da Ciência é enculturá-los cientificamente (LEMKE, 19975 apud 

CARVALHO, 2014). Tão importante quanto as etapas anteriores é, ao final da 

atividade, a promoção de uma discussão sobre as conclusões (CARVALHO, 2010), 

para isto é necessário que exista um canal de fala onde os alunos possam falar 

livremente.  

O professor tem que criar um ambiente em sala de aula que deixe os alunos 

confortáveis para explicitar o que pensam e assim construírem hipóteses e discutir 

com o grupo sem serem julgados por falarem conceitos que sejam cientificamente 

errôneos ou alternativos às explicações científicas aceitas atualmente. A ideia é que 

os alunos, por meio de experimentos, situações problematizadora e discussões, 

rompam, se necessário, com conhecimentos prévios a partir do confronto com os 

resultados da própria descoberta. Para tanto, é necessário que os alunos possam se 

sentir livres para expressarem suas ideias e/ou explicações e que o professor reflita 

sobre a problemática a ser desenvolvida com o cuidado para respeitar o grau de 

liberdade intelectual oferecido ao aluno (CARVALHO, 2010). 

O problema é a chave central deste tipo de ensino, pois possibilita que o aluno 

raciocine e reflita sobre a questão levantada e saia da passividade que é imposta pelo 

ensino expositivo. Para que isto possa acontecer, deve-se ter claro o que um bom 

problema requer. Segundo Carvalho (2014), um bom problema deve conter um 

experimento, um jogo ou um texto, deve ser contextualizado com a cultura do aluno, 

 
5 LEMKE, Jay L. Aprendendo a hablar ciencias: linguagem, aprendizajem y valores. Barcelona: Paidos 

Iberica Ediciones S A, 1997. 
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para que ele possa se envolver na busca da resolução do problema e deve fazer com 

que os alunos exponham seus conhecimentos prévios. O material didático utilizado 

para com a problemática deve dar diversas possibilidades para a resolução da 

questão, desta forma o aluno pode observar alterações no problema e sedimentar 

uma estruturação intelectual. 

Na perspectiva dos objetivos desta monografia, no par de vídeos para cada 

objeto de conhecimento, o primeiro apresenta um fenômeno físico a partir de sua 

reprodução em um experimento que na ótica do ensino investigativo poderá se 

constituir no problema ou situação-problematizadora e cuja sugestão para tal será 

parte do segundo vídeo direcionado ao professor. 

Como parte do segundo vídeo haverá recomendações para que o professor 

distribua a turma em pequenos grupos dando início a uma discussão aberta com 

questões provocadoras para instigar a curiosidade e fomentar a discussão entre os 

estudantes. Os alunos devem levantar hipóteses sobre os acontecimentos do vídeo 

que foi mostrado a eles, sendo quando necessário, a fim de sanar qualquer dúvida, 

que o professor volte na parte do vídeo que os alunos queiram rever.  

Para cada situação no vídeo 1 alguns parâmetros da experiência vão ser 

mudados, a fim de os alunos recebam esta nova informação e com isso elaborem 

novas estratégias para a elaboração de suas explicações e/ou argumentos sobre a 

situação problematizadora veiculada. Quando possível, é recomendado que seja 

oportunizada aos alunos a realização da experiência ilustrada no vídeo, para que eles 

possam decidir sobre os procedimentos que serão adotados, variar os parâmetros e 

confrontar os resultados obtidos com suas hipóteses e previsões iniciais. 

A partir das ideias discutidas entre os grupos, os alunos devem redigir 

respostas escritas na forma de um relatório, redação, desenho etc mostrando seu 

raciocínio. No final os grupos devem apresentar suas ideias e conclusões para os 

outros grupos expressando seus resultados e a partir deles generalizando o resultado 

e refletindo sobre este processo.  
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5 RESULTADOS 

5.1 A PERCEPÇÃO DE PROFESSORES SOBRE O USO DE VÍDEOS 

Obtivemos 38 respostas de professores, onde 55,3% lecionam há mais de 10 

anos e 32 professores afirmaram fazer o uso de vídeos como recurso didático, 5 

professores já utilizaram, mas pararam de usar e 1 professor nunca usou. Este último 

afirmou que existe uma dificuldade em encontrar tal material para utilizar em sala de 

aula e que pode ser um contratempo na sala de aula, apesar de concordar que esse 

recurso desperta interesse nos estudantes. 

Primeiramente é analisada as respostas dos professores que usam os vídeos 

de curta duração em sala de aula. Para estes professores o uso desperta o interesse 

nos alunos e 87,5% deles acreditam que os vídeos podem mostrar para os alunos 

experimentos que seriam impraticáveis em sala de aula. Muitos professores afirmaram 

que utilizam os vídeos de fenômenos como catalisadores de uma discussão, de forma 

com que possam aproximar o conteúdo estudado com o cotidiano.   Alguns ainda 

comentaram sobre o retorno positivo desta prática, como pode ser constatado na 

resposta de P22: 

 
 

“Durante a exposição de alguns vídeos curtos percebi um certo engajamento 
dos alunos a questionarem eventuais problemas dos conceitos apresentados 
e discutirem entre si sobre aplicações em seu cotidiano, gerando um debate 
agregador mediante a esta interação.”  
  
 

O professor P8 ressaltou o uso de vídeos durante o ensino remoto, situação 

vivida por todo o mundo devido à pandemia que se estabeleceu em 2020. Para ele, 

 
 
“Em especial nesse período de pandemia, a utilização de vídeos em minhas 
aulas se tornaram (sic) uma ótima forma de demonstrar um fenômeno físico, 
observar um fenômeno físico, problematizar uma situação, demonstrar um 
experimento e etc. Vale ressaltar que utilizo tanto vídeos quanto gifs.” 
 
 

Isso mostra que, na visão destes professores, o uso de vídeos pode facilitar a 

apresentação de fenômenos, demonstração de experimentos, além de funcionar 

como estímulo a discussões que visam atrelar conceitos com o cotidiano dos alunos. 

Podemos notar, com base nessas respostas, a ultilização desses vídeos com a 

finalidade de demonstrar ou explicar um fenômeno físico, vemos o potencial desses 

mesmos vídeos em uma abordagem investigativa. Para isto, o docente deve 
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problematizar os vídeos com um problema que possa fazer parte da vida do aluno e 

deixar com que os alunos discutam e criem hipóteses e questionamentos acerca do 

vídeo. 

Dos 5 professores que afirmaram que já utilizaram os vídeos de curta duração 

como recurso didático, mas pararam de usar, 4 acreditam que esse recurso didático 

desperta o interesse no aluno e concordam que nas escolas que trabalham não 

existem recursos suficientes para trabalhar com esse tipo de mídia em sala de aula. 

A maioria dessas escolas são particulares, visto que apenas um desses professores 

trabalha na rede pública e na privada, enquanto que os demais trabalham 

exclusivamente nas escolas e cursos preparatórios particulares.  

No que se refere à afirmação "vídeos na sala de aula dispersam os alunos”, 

40% dos professores concordam totalmente, 20% concordam com restrições e 40% 

discordam com restrições.  

Avaliando a resposta de todos os professores em conjunto acerca da 

afirmação “Apenas o uso de vídeos não garante a melhoria da aprendizagem”, temos 

que 73,7% dos professores concordam totalmente, 10,5% concordam com restrições, 

2,6% não concordam nem discordam, 10,5% discordam com restrições e 2,6% 

discordam totalmente. Este dado evidencia uma tendência de pensamento que 

também é apresentada por alguns autores das obras consultadas, onde apenas um 

recurso didático isolado não é garantia de aprendizado, pois o processo de ensino-

aprendizagem é complexo e depende de outras variáveis (HEIDEMANN; GARCIA; 

GARCIA, 2015; PEREIRA; REZENDE FILHO; PASTOR JUNIOR, 2015). 

A segunda etapa da análise foi voltada para as respostas dos professores que 

fazem o uso dos vídeos como recurso didático, e, especificamente, sobre quais os 

aspectos eles usam para selecionar os vídeos que vão utilizar em suas aulas, de forma 

a nortear a produção dos vídeos pretendida nesta monografia. 

A maioria dos professores, 81,3%, escolhem vídeos que mostram 

experimentos impraticáveis em sala de aula, seguido deste parâmetro, os professores 

demonstram interesse em vídeos que não possuam erros conceituais e que sejam 

dinâmicos. 

Metade dos professores selecionam vídeos que sejam “virais”, já conhecidos 

pelos alunos, para discutir a física envolvida. Os professores têm uma preferência 

(62,5%) por vídeos de fenômenos com a explicação científica em contraposição à 

escolha do mesmo vídeo sem a explicação (40,6%). Esta preferência não será 
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utilizada para nortear nossa produção de vídeos, pois como já foi descrito nossos 

vídeos não vão conter a explicação para estimular discussões mediadas pelos 

professores de maneira mais facilitada para professores e alunos que não estão 

habituados com a prática investigativa. Os vídeos com explicações podem ser 

trabalhados com esta prática, mas como ele explica alguns conceitos, o professor tem 

que fazer experimentos imaginativos com outras variáveis e os alunos acompanharem 

esse pensamento, o que pode ser mais complicado com turmas que não estão 

acostumadas com esse tipo de metodologia ativa.  

Vídeos que demonstrem a montagem de algum experimento e a estética são 

parâmetros procurados com a mesma intensidade dos vídeos de fenômenos sem 

explicação. Um terço dos professores afirmaram produzir seus próprios vídeos, o que 

mostra que ainda existe uma certa dificuldade enfrentada para encontrar bons 

materiais em vídeo, sem erros conceituais, o que reforça o posicionamento de 15 

professores que concordaram (totalmente ou com restrições) com a afirmação “muitos 

vídeos que encontro possuem conceitos físicos errados”. 

 

5.2 A PERCEPÇÃO DE ALUNOS SOBRE O USO DE VÍDEOS 

Nesta pesquisa contamos com 26 respostas dos licenciandos(as) 

ingressantes em Física onde mais da metade haviam concluído o Ensino Médio há 

menos de um ano e mais de 70% ingressaram em um curso superior pela primeira 

vez. Quanto à modalidade de Ensino Médio cursada por esses alunos, apenas um 

aluno se formou em Ensino Técnico e Profissionalizante enquanto que os demais 

concluíram o Ensino Médio Propedêutico. Ao todo, 14 alunos são oriundos da rede 

privada de ensino e 12 da rede pública e 5 alunos fizeram cursos preparatórios para 

o ENEM. 

Durante o Ensino Médio poucos alunos tiveram acesso a atividades de ensino 

que fugissem das aulas tradicionais, apenas 7 alunos afirmaram ter tido acesso a um 

laboratório didático. Apesar de baixa frequência, 11 alunos afirmaram ter participado 

de atividades experimentais e 12 tiveram acesso a atividades fora da sala de aula. 

Isso mostra que existe um índice baixo de alunos que tiveram acesso a atividades 

diferenciadas, nenhuma dessas 3 atividades correspondem a pelo menos 50% dos 

alunos ingressantes. Ao nosso ver, este fato corrobora com a exploração de vídeos 

como recurso de ensino, uma vez que seu uso não exige infraestrutura e 
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equipamentos sofisticados, além de possibilitar ao professor a escolha de estratégia 

mais adequada ao seu planejamento, inclusive em substituição a práticas 

experimentais que dependendo do conteúdo seriam impraticáveis no contexto escolar. 

Quanto ao acesso à internet, ferramenta muitas vezes essencial para assistir 

aos vídeos, 77% dos alunos tinham acesso fora da escola, mesma porcentagem 

daqueles alunos que assistiam vídeos na internet. Apenas 11,5% dos alunos tinham 

acesso à internet na escola e 73% possuíam um smartphone. Isso mostra uma 

dificuldade por parte de quase um quarto dos alunos de estarem ativos na internet e 

usar essa ferramenta para o estudo.  

Apesar de nem todos os alunos possuírem um smartphone, 24 alunos tinham 

acesso a uma câmera e 8 possuíam conhecimentos de edição de vídeos. Isso aponta 

para a possibilidade de atividades em que grupos de alunos produzam vídeos com a 

explicação de um fenômeno, um jornal científico e outros exemplos demonstrados por 

Pinto e Silva (2017) que resultaram em um aprendizado efetivo nos alunos, que 

pesquisaram além do tema proposto pelo professor. 

Sobre as vivências nas aulas de Física do Ensino Médio relativas ao uso de 

vídeos, é possível perceber que a maioria dos alunos assistiram vídeos explicativos 

de algum conceito da Física. Outro tipo de vídeo que abrangeu metade dos alunos foi 

o vídeo que mostra experiências ou fenômenos da Física e 23% dos alunos ainda 

recriaram um experimento apresentado em vídeo. 

Quanto ao uso de longa metragens nas aulas de Física, 46,2% dos alunos 

afirmaram ter assistido filmes e/ou documentários podendo ou não o vídeo ter sido 

concebido com finalidade educativa. Um dos tipos de vídeos que foi assistido por 23% 

dos alunos é composto por vídeos sem finalidade educativa por concepção, mas que 

viralizaram nas redes sociais, os chamados vídeos virais, foi para a sala de aula como 

objeto de discussão da Física veiculada no vídeo. 

Discussões em sala sobre vídeos e GIFs estavam presentes nas aulas de 

34,6% dos estudantes, mas apenas 19,2% dos alunos afirmaram ter assistido GIFs 

nas aulas. E apenas 7,7% produziram vídeos como trabalho escolar de Física.  

 

5.3 BREVE DESCRIÇÃO DOS VÍDEOS PRODUZIDOS 

5.3.1 Vídeo do experimento “objetos invisíveis: uma experiência de óptica” 
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O primeiro vídeo desta produção6 (QR Code 1) é composto por um 

experimento que visa problematizar e discutir com os alunos a invisibilidade dos 

materiais. A experiência consiste em apresentar o comportamento de alguns objetos 

em três meios diferentes: ar, água e glicerina. 

 

QR Code 1 – Vídeo “Objetos invisíveis: uma experiência de Óptica” 
Fonte: Autora. 

Primeiramente é apresentado um becker com água, onde são introduzidos os 

objetos. O primeiro objeto a ser parcialmente imerso neste meio é um frasco de vidro 

com água, sendo possível observar que a parte do frasco dentro da água parece maior 

do que a parte que está em contato com o ar. Logo em seguida, esse frasco é trocado 

por um outro com glicerina dentro, permitindo novas observações. Depois, um bastão 

de vidro é inserido no becker com água, tornando possível a observação de que a 

parte que está em contato com a água parece quebrada. Por último são colocadas 

algumas bolinhas de hidrogel7 já crescidas na água, observa-se que quando entram 

em contato com a água elas afundam e ficam completamente invisíveis. Essas etapas 

são ilustradas no mosaico de frames do vídeo (Figura 1). 

 

 
6 Objetos invisíveis: uma experiência de Óptica. Disponível em: 
<https://drive.google.com/file/d/1Ev8z6VCQGXHHmq9DeteKWsMlsFCxBrNN/view?usp=sharing> 
Acesso em: 04 out 2021. 
7 Polímeros que crescem quando absorvem água por osmose. 

about:blank
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Figura 1: Frames da primeira parte do vídeo 1 – “Objetos invisíveis: uma experiência de Óptica”.  
Fonte: Autora. 

 

Na segunda parte do vídeo, o becker é trocado por outro contendo glicerina, 

no qual os mesmos objetos são inseridos. Para o frasco com água, podemos observar 

que ele fica um pouco maior do que exposto ao ar, enquanto que o frasco contendo 

glicerina quase fica invisível, porém ainda é possível a observação de que ele parece 

muito maior do que na parte exposta ao ar. O bastão de vidro desaparece 

completamente nesse meio (glicerina). Para incrementar a problematização a respeito 

das observações anteriores, o vídeo veicula ainda, em um ambiente sem iluminação, 

a incidência de um feixe de laser passando pelo vidro (becker), glicerina e bastão de 

vidro, viabilizando a observação da trajetória retilínea do feixe. Por último, novamente, 

são mergulhadas algumas bolinhas de hidrogel, com a “demonstração” que elas não 

ficam invisíveis e passam a boiar. As etapas veiculadas durante a segunda parte do 

vídeo são ilustradas no mosaico de imagens da Figura 2. 
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Figura 2: Frames da segunda parte do vídeo 1 – “Objetos invisíveis: uma experiência de Óptica”. 
Fonte: Autora. 

 

Na terceira e última parte deste experimento 1, é adicionado no becker com 

glicerina um pouco de água, esses líquidos não se misturam e a glicerina permanece 

embaixo. Em um ambiente escuro, é feita a incidência, de baixo para cima, de um 

feixe de laser, sendo possível notar que na glicerina há uma dispersão da luz que não 

existe na água e que quando o feixe laser passa de um meio para o outro ocorre uma 

mudança na direção de sua trajetória inicial (Figura 3).  

 

 Figura 3: Frame da terceira parte do vídeo 1 – “Objetos invisíveis: uma experiência de Óptica”.  
Fonte: Autora. 
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5.3.2 VÍDEO DO EXPERIMENTO “LUZ NA ÁGUA: UMA EXPERIÊNCIA DE 
ÓPTICA” 
 

O segundo vídeo – “Luz na água: uma experiência de Óptica”8 (QR Code 2) – 

apresenta cenas de um experimento que recorreu a um aquário com água e uma 

ponteira laser. 

 
QR Code 2 – Vídeo “Luz na água: uma experiência de Óptica” 

Fonte: Autora. 
 

 Primeiramente, em um ambiente iluminado, é mostrado o aquário com o feixe 

laser refletindo dentro do meio aquoso, ou seja, não passando para o ar. 

Posteriormente, no mesmo ambiente, porém sem iluminação, a etapa do experimento 

é repetida e, a partir desse momento, fica mais fácil de ver a trajetória do feixe laser 

na água (Figura 4). Para melhorar a visualização do experimento, a área externa (ar) 

do entorno do aquário foi borrifada com jatos de desodorante aerossol, de maneira 

que se tornaram mais bem observáveis o caminho do laser até o aquário e até mesmo 

uma reflexão para fora do aquário. 

 

 
8 Luz na água: uma experiência Óptica. Disponível em: 
<https://drive.google.com/file/d/1Eh7ZalWcdOYUT9ma0pYmt1zFB3zTMnkP/view?usp=sharing> 
Acesso em: 04 out 2021. 
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Figura 4: Frame do vídeo “Luz na água: uma experiência de Óptica” – trajetória do feixe laser na 
água do aquário. 
Fonte: Autora. 

 

Na sequência, é alterado o ponto de incidência do feixe laser, ou seja, do ar 

para a superfície livre da água, e com diferentes inclinações da ponteira laser, sendo 

possível, inclusive, observar simultaneamente, em um certo momento, a reflexão e a 

refração do feixe. Para melhor visualização dessa situação, os procedimentos são 

repetidos com um laser roxo mais potente, porém, que dispersa mais (Figura 5). Como 

a intenção de possibilitar as reflexões no interior da água, são repetidos os 

procedimentos com o laser verde apontado para a lateral do aquário (Figura 6).  
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Figura 5: Frame do vídeo “Luz na água: uma experiência de Óptica” – simultaneidade reflexão e 
refração do feixe laser roxo. 

Fonte: Autora. 
 

 

 

 

Figura 6: Frame do vídeo “Luz na água: uma experiência de Óptica” – reflexão e refração do feixe 
laser verde. 

Fonte: Autora. 
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5.3.3 VÍDEO DO EXPERIMENTO “UM MICROSCÓPIO COM LASER E ÁGUA: UMA 

EXPERIÊNCIA DE ÓPTICA” 

O terceiro vídeo – Um microscópio com laser e água: uma experiência de 

Óptica 9(QR Code 3) – inicia com a montagem do experimento, na qual dois beckers 

são colocados lado a lado, espaçados por 2 cm, para servir de apoio para uma 

seringa. Na frente desses beckers é colocado um suporte para que o laser fique 

exatamente na altura de uma gota de água potável que será formada na pontinha da 

seringa (Figura 7). 

 

QR Code 3 – Vídeo “Um microscópio com laser e água: uma experiência de Óptica”. 

Fonte: Autora. 

 

 

Figura 7: Frame da montagem do experimento do terceiro vídeo – “Um microscópio com laser e 
água: uma experiência de Óptica”. 

Fonte: Autora. 

 
9 Um microscópio com laser e água: uma experiência Óptica. Disponível em: 
<https://drive.google.com/file/d/1F5jfN-UjqMRtif77c-pqgwIjNs2sLMr0/view?usp=sharing> Acesso em: 
04 out 2021. 
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Com filmagem em um ambiente sem iluminação, o vídeo veicula cenas da 

incidência do feixe laser em uma gota de água mineral e com a consequente formação 

de sombras em um anteparo (Figura 8). Na realidade essas sombras que são o mote 

para a problematização com os alunos a partir do vídeo, referem-se a poucos 

microrganismos presentes no líquido, que tornam-se observáveis a partir do 

“funcionamento” da gota como uma espécie de microscópio. 

 

 

Figura 8: Frame do vídeo “Um microscópio com laser e água: uma experiência de Óptica” – formação 

de sombras de microrganismos. 

Fonte: Autora. 

 

Em seguida, os parâmetros adotados na primeira parte do experimento são 

mudados, com o uso de outros dois líquidos: água tratada da torneira e água da Baía 

de Guanabara. Na água da torneira conseguimos ver mais microrganismos do que na 

água mineral, mas na água da Baía a quantidade é muito maior. São tantos 

microrganismos que as sombras se sobrepõem. 

Além de permitir a análise da função da gota como um equipamento de 

observação, o vídeo possibilita nas práticas educativas uma aproximação com 

questões ambientais – o direito da população ao abastecimento de água tratada no 

seu dia a dia.  

Outro detalhe importante que o experimento do vídeo possibilita é a 

observação da difração da luz em torno de cada microrganismo, podendo ser 

incorporado como um dos temas de debate.  
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5.4 RECOMENDAÇÕES AOS DOCENTES PARA USO DOS VÍDEOS 

Como já mencionado, a nossa perspectiva é que a forma de utilização dos 

vídeos produzidos sobre os experimentos seja uma decisão do professor, todavia, 

como já evidenciado, pressupomos que, em contraposição ao Ensino Tradicional, que 

os mesmos são propícios à concepção de aulas investigativas, com o seu uso como 

recurso didático. Nesse sentido, esperamos que o aluno participe do processo de 

aprendizagem a partir de discussões sobre os fenômenos mostrados nos vídeos e 

que consigam aproximar esses fenômenos à óptica de seu cotidiano. Em outras 

palavras, que os estudantes saibam transpor o novo conhecimento para situações que 

não fiquem restritas ao espaço e tempo escolar, de maneira que os alunos se 

interessem pela óptica e a Física como um todo, notando que esses fenômenos não 

estão distantes do dia-a-dia, mas sim presentes em diversas situações rotineiras. 

Os vídeos podem ser usados em diversas situações onde muitas vezes não 

é possível realizar atividades experimentais, seja pelo custo, tempo, infraestrutura ou 

situações adversas de ensino, como, por exemplo, o ensino remoto emergencial que 

está acontecendo em decorrência da pandemia de COVID-19. Nossos vídeos foram 

produzidos pensando na reprodução deles com pausas para que os alunos possam 

discutir e explicitar suas hipóteses e intervir no decorrer da experiência e não no final, 

após ter visto o experimento todo. Desta forma, as sugestões aos professores vão 

estar contemplando essas pausas. 

Os experimentos mostrados nos vídeos também podem ser reproduzidos em 

sala de aula e quando possível recomendamos que assim seja para que os alunos 

possam participar da montagem e da variação de parâmetros. Para tanto, quando for 

propício haverá uma sugestão de experimento similar para contribuir com a atividade 

em sala de aula abordando os mesmos conceitos.  

Pensando em um futuro próximo, no qual esses vídeos também estarão 

disponíveis aos usuários no canal fisicavideo do YouTube, no RIUFF e no Blog 

Divulgação Propostas Ensino de Física, foi criado para cada vídeo QR Code que pode 

associá-lo ao seu respectivo vídeo par, facilitando o acesso de quem por ventura 

encontrar esse vídeo sem ter visto o vídeo do experimento anteriormente. 

 

5.4.1 Recomendações relacionadas ao vídeo do experimento “objetos invisíveis: 

uma experiência de óptica” 
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Assim como o vídeo da experiência, separamos este vídeo10 (QR Code 4) em 

três partes onde sugerimos as pausas: quando o becker contém água, quando o 

becker contém glicerina e quando colocamos água e glicerina juntos no becker.  

 

 

QR Code 4 – Vídeo Recomendações aos docentes –Objetos invisíveis: uma experiência de Óptica. 
Fonte: Autora. 

 

Para a primeira parte foram sugeridas 4 pausas nos seguintes tempos: 0:14, 

0:33, 0:51 e 1:13. As duas primeiras pausas são para os alunos conseguirem 

descrever e comparar o que acontece com os frascos nesses dois momentos. Na 

terceira pausa, os alunos devem tentar explicar o motivo do bastão ficar disforme 

quando submerso na água. Para melhorar a compreensão e fomentar a discussão, 

sugere-se que nesta pausa possa se realizar uma breve experiência com um copo de 

vidro com água dentro em que podem ser colocados alguns objetos (lápis, canetas 

etc) em seu interior. Assim os alunos podem entender que esse fenômeno não 

acontece somente com o vidro, mas sim por causa do meio. Na quarta pausa, onde 

foram colocadas as bolinhas de hidrogel e elas ficam invisíveis, é muito importante 

que os alunos exponham suas hipóteses e concepções. Durante a discussão nessa 

pausa, é necessário informar aos alunos que essas bolinhas absorveram muita água, 

e nesse caso ela passa a se comportar com a luz como se fosse uma bola d’água, 

onde seu índice de refração é similar ao do meio.  

Na segunda parte do vídeo são sugeridas 6 pausas. Na primeira pausa, em 

1:25, os alunos deverão comparar com as pausas 1 e 2 da primeira parte. Na segunda 

 
10  Sugestões aos docentes - Objetos invisíveis: uma experiência Óptica. Disponível em: 
<https://drive.google.com/file/d/1K0wIjs5URIQ1lTAzXgtb9ZE9KVydkRkF/view?usp=sharing> Acesso 
em: 04 out 2021. 
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pausa, em 1:45, os alunos deverão dizer o que observam, sendo que pode ser que 

ocorra uma divisão entre os alunos que acham que o frasco ficou invisível e os que 

acham que o frasco aumentou muito de tamanho. Nesse caso, o ideal é que os alunos 

sejam incentivados a convencer seus colegas do seu ponto de vista. Na terceira 

pausa, em 2:12, temos o bastão de vidro completamente invisível quando submerso 

na glicerina. Essa parte do vídeo é crucial, pois na primeira parte quando as bolinhas 

de hidrogel somem na água pode dar a entender que ela só some porque é 

praticamente do mesmo material que o meio, enquanto que nessa pausa temos dois 

materiais completamente diferentes: o vidro e a glicerina. O debate deve ser 

incentivado e orientado para que os alunos cheguem à conclusão de que a luz se 

comporta de forma parecida nos dois materiais, ou seja, possuem índices de refração 

parecidos também. A quarta pausa contempla essa última parte, pois mostra uma 

trajetória retilínea quando o laser passa pelo becker, glicerina e bastão. A quinta e 

sexta pausas são da mesma parte do vídeo, sendo a quinta pausa no momento 2:40, 

antes de colocar as bolinhas de hidrogel na glicerina, e a sexta pausa, 2:47, um 

momento posterior. Essas pausas em sequência servem para primeiro deixar que os 

alunos possam fazer suas previsões e depois que eles discutam se o que aconteceu 

estava de acordo ou não com as suas ideias tentando convencer seus colegas de 

suas ideias. 

Na terceira parte do vídeo sugerimos apenas duas pausas para finalizar a 

discussão: 2:59 e 3:10. A primeira pausa é para os alunos discutirem o porquê de a 

água ficar em cima e não se misturar com a glicerina, enquanto que a segunda pausa 

é para os alunos explicarem a trajetória do laser que passa de um meio para o outro. 

Como sugestão experimental complementar ao vídeo, sugerimos que o 

professor leve um recipiente com água e uma bolinha de hidrogel seca. No início da 

aula mostra para a turma e depois coloca a bolinha na água. Até o final da aula a 

bolinha vai ter crescido e estar um pouco mais transparente, mostrando para os alunos 

que ela absorveu a água e modificou seu comportamento perante a luz.  

 

5.4.2 Recomendações relacionadas ao vídeo do experimento “Luz na água: uma 

experiência de óptica” 
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Neste vídeo de recomendações aos docentes11 (QR Code 5), sugerimos que 

o uso do vídeo “Luz na água: uma experiência de Óptica” seja utilizado como vídeo 

motivador para iniciar o tema de fibras ópticas. Quatro pausas são propostas nos 

tempos: 0:30, 0:45, 1:19 e 1:35.  

 

QR Code 5 – Vídeo “Recomendações aos docentes - Luz na água: uma experiência de Óptica”. 
Fonte: Autora. 

 

Na primeira pausa os alunos devem tentar explicar porque a visualização da 

trajetória do laser em um ambiente sem luzes é melhor do que em um ambiente com 

luz. Essa parte pode ser conduzida de modo que os alunos percebam que situações 

cotidianas que isso acontece.  Na segunda pausa, conseguimos enxergar o laser 

também no ar, fora do aquário. Isso acontece pois borrifamos um pouco de 

desodorante em spray em torno do aquário e suas partículas ficam suspensas no ar, 

fazendo com que a luz interaja com essas partículas. Um bom ponto de partida para 

essa parte da discussão é pedir para que os estudantes expliquem por que 

conseguimos ver um feixe de luz em lugares que tem poeira no ar.  

A terceira pausa se refere à reflexão e refração da luz ocorrendo 

simultaneamente. Pode-se questionar aos alunos se existe algum ângulo que só vai 

acontecer a refração ou a reflexão, introduzindo o parâmetro ângulo de reflexão total. 

Já a quarta pausa contempla a reflexão da luz dentro da água, sendo uma situação 

potencializadora para traçar uma analogia com as fibras ópticas. 

Como sugestão experimental complementar ao vídeo, sugerimos, quando 

possível, reproduzir a experiência de baixo custo do vídeo “A luz que faz curva na 

água - Experiência de Física” do canal Manual do Mundo no YouTube12. Além de 

 
11 Sugestões aos docentes - Luz na água: uma experiência Óptica. Disponível em: 

<https://drive.google.com/file/d/1SYLccQ9v4oXyPSAOV0HUWf5zChq_E-wj/view?usp=sharing> 
Acesso em: 04 out 2021. 
12 Manual do Mundo. A luz que faz curva na água - Experiência de Física. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=F69tWoZa4ic>. Acesso em: 04 set. 2021. 
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interativa, onde os alunos podem colocar a mão na queda da água e ver que ela se 

ilumina, é possível visualizar a trajetória da luz fazendo zig zag dentro da água na 

parte mais próxima da garrafa como em uma fibra óptica.  

Após a discussão sobre fibras ópticas e/ou a realização do experimento, os 

alunos devem fazer uma atividade individual escrita, podendo ser em texto ou 

diagramas, mas que o aluno tente responder à pergunta “Como a luz pode fazer uma 

trajetória circular?”. Com essas respostas é possível compreender se os alunos 

entenderam os conceitos e romperam com algumas concepções prévias. 

5.4.3 Recomendações relacionadas ao vídeo do experimento “Um microscópio 

com laser e água: uma experiência de óptica” 

No vídeo de recomendações aos docentes 13(QR Code 6), é apresentada a 

possibilidade de enfoque interdisciplinar com a Biologia, por meio do conceito de lente 

de aumento e observação de microrganismos em um microscópio caseiro. Sugerimos 

a utilização do vídeo “Um microscópio com laser e água: uma experiência de Óptica” 

como parte inicial de uma atividade, na qual o objetivo é chegar na escrita matemática. 

 

 

QR Code 6 – Vídeo “Recomendações aos docentes - Um microscópio com laser e água: uma 
experiência de Óptica”. 

Fonte: Autora. 
 

Para este vídeo são sugeridas quatro pequenas pausas, nas quais as três 

primeiras são para a visualização dos microrganismos nas três amostras enquanto 

que a última pausa é voltada à promoção do debate em torno do experimento, 

perguntando aos alunos como que a gota d’água permite que a consigamos enxergar 

 
13 Sugestões aos docentes - Objetos invisíveis: uma experiência Óptica. Disponível em: 
<https://drive.google.com/file/d/1SXJSKRsYEywpnftSiWSKE-sNP13-P1i-/view?usp=sharing> Acesso 
em: 04 out 2021. 
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todos aqueles microrganismos. Nesta parte pode-se usar uma lupa e desenhos no 

quadro para ajudar na discussão.  

A partir do entendimento da gota d’água funcionando como uma lente, pode-

se seguir para a atividade imaginativa, onde os alunos têm que imaginar uma forma 

de descobrir o tamanho do microrganismo com aquele aparato experimental. Para 

isso, recomendamos a leitura de Planinsic (2001) que faz esses cálculos e chega à 

conclusão de que esse microscópio caseiro amplia em até 2000 vezes as imagens. 

Como sugestão experimental complementar sugerimos o mesmo experimento 

do vídeo, mas com um laser de mais fácil acesso e mais barato. Experiência essa que 

é mostrada no vídeo “Faça em casa o MICROSCÓPIO que cabe no bolso” do canal 

Manual do Mundo no YouTube (THENÓRIO e FULFARO). Sugerimos que realizem a 

experiência depois da parte matemática para verificar se os alunos conseguiram fazer 

as previsões para o experimento. No final eles devem discutir o porquê de ter dado 

certo ou não.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta monografia tivemos como objetivo compreender a relação do uso de 

vídeos como material didático, a partir do olhar de autores de estudos sobre essa 

temática, apresentados em três SNEFs e da perspectiva de professores e alunos, com 

o intuito dessa compreensão embasar a produção de vídeos voltados para o ensino 

de Física no Nível Médio da Educação Básica. Além disso, considerando as críticas 

ao ensino tradicional, procuramos demonstrar o potencial que os vídeos para a 

promoção da participação dos estudantes na perspectiva de aulas alicerçadas nos 

pressupostos do ensino investigativo. 

Para a compreensão da relação vídeos-professores e vídeos-alunos 

realizamos uma pesquisa bibliográfica que norteou o formato dos vídeos como vídeos 

de curta duração. Posteriormente, um levantamento, por meio de questionário 

(Formulário Google), procuramos depreender e analisar a receptividade a esse tipo 

de recurso por esse público, bem como as condições de acesso dos alunos, tendo 

sido detectado que existiam alunos que não possuíam acesso à internet ou a um 

aparelho eletrônico para reproduzir vídeos. Por isso optamos por vídeos a serem 

reproduzidos em aula com o auxílio do professor, visto que estes costumam utilizar 

esse tipo de material didático em algumas práticas em sala de aula. Com esse 

levantamento também foi possível verificar o uso dos vídeos nas aulas de Física como 

demonstração de fenômenos ou conceitos, algumas vezes sem nenhuma discussão 

além do vídeo. Acreditamos que é possível utilizar todos os tipos de vídeos para uma 

aula onde o aluno é protagonista do seu próprio aprendizado, mas isso não ocorre 

quando os vídeos são utilizados apenas como demonstração, sem discutir e dar voz 

aos alunos.   

Deixamos como observação que ao analisar as respostas dos formulários 

sentimos falta de perguntas relacionadas à prática do Ensino Investigativo de modo a 

entender o interesse dos professores e dos alunos por esse tipo de metodologia 

associada aos vídeos. 

Quanto aos vídeos, decidimos produzir três pares de vídeos, onde metade é 

voltada para a prática em sala e a outra metade é voltada aos professores com 

sugestões de uso dos vídeos para a prática em sala de aula utilizando da metodologia 

do Ensino Investigativo. Pensamos em sugestões para que professores, mesmo que 

não estejam acostumados com esta metodologia, possam aplicá-la em sala de aula 
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com alunos que também não estejam habituados com metodologias ativas de ensino. 

Por isso os vídeos voltados aos alunos não possuem a explicação do fenômeno, pois 

acreditamos que isso facilita para o professor guiar a discussão em sala. Importante 

ressaltar que existem diversas possibilidades para o uso desses vídeos com 

diferentes práticas didáticas e que sugerimos apenas uma, onde o professor pode 

escolher seguir totalmente, parcialmente ou explorar esses vídeos de diferentes 

formas que não foram sugeridas por nós. O importante é manter a liberdade intelectual 

do aluno e fazer com que o aluno se envolva com o problema proposto. 

Em todas as atividades o mais importante é que o aluno compreenda e 

participe das etapas, sabendo que os erros fazem parte da Ciência e é isso que torna 

possível o desenvolvimento das ideias científicas. Então, um passo fundamental é a 

discussão com a turma, de modo que eles compartilhem e expressem suas opiniões 

e resultados, confrontando os colegas.  

No vídeo “Um microscópio com laser e água: uma experiência de Óptica” 

gostaríamos de ter encontrado amostras com microrganismos de mais fácil 

identificação, por isso sugerimos àqueles que forem reproduzir o experimento uma 

gama de amostras variadas. 

Devido à pandemia do COVID-19 e às medidas de isolamento social adotadas 

pela comunidade não conseguimos aplicar as atividades sugeridas em sala de aula, 

sendo essa uma possibilidade para o futuro. Todavia, como continuidade deste 

estudo, é nossa pretensão buscar um retorno dos professores que participaram do 

levantamento sobre os pares de vídeos e a possibilidade de inseri-los como recurso 

didático em seus planejamentos de ensino.   
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9 APÊNDICE 

9.1 FORMULÁRIO – PROFESSOR(A)
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